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Müza ereli Muharebe 

Japon bombardımanı iltt tahrip edilen .,imal ,.,., 

inliler, Hili Şapeyi 1 

Ellerinde Tutuyorlar 
Cenevre, 2 ( H. R.) - Cemiyeti Akvam Meclisi 

Kebiri bugün toplanarak Çin - Japon ihtilafında 
hangi tarafın haklı, hangi tarafın haksız olduğuna 
d, ir noktai nazarını bildirecektir. Celse, Cemiyeti 
Akvamın hayatı üzerinde müessir olacağından büyük 
bir ehemmiyet veriliyor. 

Şanghay, 2 ( H. R. ) - Harp mıntakasında muharebe bntnn 

ıiddetile devam etmektedir. Bundan da, Japonların, heme bahasına 
olursa olsun biran evvel mühim bir askeri muvaffakıyet elde etmek 

iıtedıkleri anlaşılıyor. On kilometre kadar geri çekilen 88 inci Çin 
fırkasının bu hareketi, Japon askerinin bir hllrp muvaffakıyeti neticesi 

değildir. Yangçe nehrinin il~risinde karaya çıkanlan yeni Japon fır
kasının bu kuvvetleri yandan ve geriden tehdit etmemesi içindir. 

(Devamı 12 inci sayfada ) 

Şeker İhtikirı Ve İleri 
• 

·· rülen Garip iddialar 

Fazlı Beg 
Şeker ihtikarı sabit oldu. Bu 

ihtikarın silbutundan evvel muh
telif mu mele cereyan etti. Ticaret 

Mıntaka Müdürlüğü bu ha eketi 
tespıt etti, vesikalarını topladı, 

Cümburivet Müddeiumumiliğine 
v rdi, Cumhuriyet müddeiumumi
liği d~ Vilayette müteşekkil Ehli 
Vukuf K misyonuna sevketti. 

Komisyon, kanuni müddet 
dahmnde tetkikatını bitirdi, tek-

Osman Bey 
rar Müddeiumumiliğe iade etti. 

Komisyonun kanaati ibtikin 
tespit ettiği için hadise, mahke
meye verildi ve bugün, bu mu
hal·eme başlıyor. Fakat bugünkn 
muhakemenin maznunu, yalmz 
Alpullu Şeker Şirketidir. Diğer 
on dokuz şeker tacirinin muame
lesi henüz bitmemiştir. 

Dün, bu münasebetle, bazı 
neşriyata tesadüf ettik. 

( Devamı 3 üncQ aayfada > 

Bugün 
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M. Troçki --
3 Ay için Çekoslovakyaya 
Gitmek Müsaadesini Aldı 

Çek hiikfımetinden üç ay müd
detle maaile tebdilhava için izin 
istiyen Sabık Rus Harbiye Ko
miseri M. Troçkinini bu müracaa· 
tını kaydetmiş, red cevabı veril· 
mesi ihtimalinden de, aldığımız 
telgraf üzerine bahsetmiştik. 

Çek Hükumeti, M. Troçkinin 
Çekoslovakyaya gelmesine mil· 
saade etmiştir. Dün kendisi bizzat 

Çek Kon-olosluğuna giderek pa
saportunu vize ettirmiştir . 

İran Kürtleri 
isyandan Vazgeçmedik
lerinden Hükumet Yeni 

Asker Gönderiyor 

Tahran, (Hususi) - Hudut 
havalisinden gelen haberlere gö
re Kürt isyana reisi Cafer Sulta· 
nın lraka iltica etmesine rağmen 

kıyam tam olarak bastırılmış 
değildir. iki haftadanberi Havı· 
nan kabilelerinin bulunduğu mm· 
takaya iki alay asker sevkedil
miştir. 

Ayrıca kabilelerm bulunduğu 
mmtaka havadan bombardıman 
edilmiştir. Kıyamm pek yakında 
basbnlacağı ümit olunuyor. 

Irak bilkumetince Süleymani· 
yede ikamete memur edilen 
Cafer Sultan da lran hükümeti
nin teşebbüsü üzerine Gergüke 
nakleClilmiştir. Bu nokta, SlUey
maniyeye nisbetle hududa çok 

uukbr. • 

Fiah 5 kun.11 

Deliler Ve Sinirliler Evlenmesinler Mi? 

Evet Ve Hayır! 
Mazhar Osman Beye Göre Ruh 
Hastalarının Evlenecekleri Ve 
E vlenmiyecekleri Vaziyetler Vardır 

,,Sinirliler evlenmesin!" diyor
lar. Diln Doktor Fahreddin Ke
ria1 Beyin mütalealannı yazdık. 
O, ruh bastalannm evlenmelerine, 
bele çocuk yapmalanna aleyh· 
tardır. Acaba, diye düşiindük, 
bu genç üstadın üstadı Mazhar 
Osman Bey de ayni fikirde mi· 
dir? itiraf ediniz ki mesele mü· 
him. Bu zamanda ruban dinç, 
gllrbüz adam nekadar az! Kimin 
sinirleri yerinde? Hepimizi şöyle 
bir elekten geçirseler, yllzde 
onumuz kalbur üstü gelir ve ev· 
lenebilir. Geri tarafın hep sinir
leri az çok bozuktur. 

Muharririmiz, Mazhar Osman 
Beyi ziyaretini şöyle anlatıyor : 

"Mazhar Osman Beyin mua· 
yenehanesi, bütün muharrirlerin 
uğrağıdır. Yanlış anlaşılmasın : 
Bütün muharrirler delidir demek 
istemiyorum; fakat hangi entere
san akıl ve sinir meselesi vardır 

ki, muharrirler, ilstadın fikrini 
danışmak için muayenehanesine 
kotmaılar? 

.ıBu nevi istihbaratla mqgul 
olmadığım için ben Mazhar 
Osman Beyin muayenehanesi· 
ne gitmemiştim. Renginde biç 
beyazlık olmayan bir kapıcı 
beni karşıladı. Doktorun evde 

Doktor Mazlıtu Osman Beg 
olup olmadığım sordum, anlama
dığım, mliphem bir cevap verdiı 

"- Git, kendisine bir mu
harrir geldiğini bildiri dedim. 

"Hiç aldırmada, kımıldamach, 
yalnız, gözlerinin akını gözleria1e 
doldurarak, yüzüme garip b• 
ısrarla bakıp duruyordu. 

"Şaşaladım. Acaba, dedim. 
bu adam Mazhar Oaman Beyia 
tetkikat için yanına aldığı huta
lardan biri mi? Yoksa beni de 
deli mi zannediyor? Deli zanne
dilmek, bir an için beni kendim
den şftpheye dQşGrdn. Beynim-
de bir "acaba,, doğdu ve derhal 
kan başıma çıkb, bağırdım: 

"- Haydi, git doktora haber 
veri 

( Devamı ıs inci .. ,tada) 

Elizizde iki Çocuk Ve 
iki Kadın Ezildi 

Eliziz (Hususi) - Buraya bir saat mesafede MtırüdB k6yilnihl 
Çırçır mahallesinde gece bir ev yıkılmış, iki kadınla iki çocuk enkaz 
altında kalarak ezilip ölmüşlerdir. Mustafa 

~~~---------..-·------------~~-
Bitliste Menenjit Hastalığı 

Bitlis, 3 (Hususi) - Şehrimizde menenjit hastalağı baş gösterdiği 
için üç ev kordon alhna alınmış ve sıhhi tedbirlere tevessül edilmit
tir. iki gün evvel düzelen hava tekrar bozulmuştur. Şimdi şiddetli 
bir kar yağmaktadır. Nigazi Yılmaz 

1 1-----------,-------------------------------
Günün Manzaralarından 

Belediye, kahvelerde potin boyanmasını menedince ... 
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Halkın Sesi] 

He ··ddei, em 
"' a l'J evkiinde- Bir Ev Halkını 

Şir etler Telô.şe Veren 
Belediye Müfettişi Ali Yaver 
Bey, aalahiyettar memurların Bı·r va 
huzurile geçen ay telefonunu .1 • ramaz 
mühürletmiş. Bu ay, şirket 
tahsildarını gönderip hem tak
siti, hem de faı:Ja mükaleme • 
pa sı i.&tcmiş. AJi Yaver Bey 
de bir zabıtla mahkemeye 
mürncaat ctmi ,tir. Bu müna
a betle, dün karilerimizle gö
rüştük. Bize dediler ki: 

ı<emal Bey ( Fatih Macar kardefler 
c.add.:ei 78 ) 

- Telefon Şirketinin hiç ko-
nuşulmıyan bir makineden mü
kaleme ücreti istediği tesbit 
edil.niştir. Eğer bu resmt bir 
makam ve memur tarafından 
tespit edilmemiş olsaydı insan 
inanmak istemezdi. Telefon, elek
trik, havagazi, su gibi imti
yazlı hizmetlerde şirketler, daima 
hakim ve davacı vaziyettedirler. 
Yani Halk su ve elektriği pi
rinç, bulgur gibi bu dükkandan 
olmazsa öbür dükkandan alır.m, 
diyemez; buna imkan yoktur. 
Halkın itimat ve emniyeti ile 
payidar olan bu müesseselerde 
bv gibi şeylerin görülmesi insanı 
hayretten hayrete düşürüyor. Bu 
gibi müesselerde kontrol mese
lesinin tam bir emniyet uyandı
racak şekilde yapılması neye 
mütevakkıf ise ciddi ve seri 
tedbirler alınması lô.zımdır. .. 

Şeraf tia Bey ( Beyoif a l.trkl61 ead
deal 37 t 

- Telefon Şirketine atfedilen 
ahtckarlık iddiasını bugün ga

zetelerde okudum da hayretim
den donakaldım. emlekette 
her türlü kapitülasyonları kaldır
dık. Fakat umumiyetle imtiyazlı 
§İrketlerde fili bir inhisar vardır. 
Şüphesiz dünyanın her yerinde 
de bunlar böyledir. 
Başka türlü olmasına da imkan 

yoktur. Bu milesseler her fırsab 
ve her t.ürlü hareketi tuttukları 
• çin daima ha!ka karşı hakim 
vaziyetinde bulunurlar. Halk, 
bunlardan yalnız birşey bekler: 

O da doğruluk. Bu gibi umu
mi hizmetlerde doğruluk olmazsa 
halk çok dilgir edilmiş olur. Bu 

0 rketler ancak halka telkin et
tikleri itimat ve emniyetle ya ya 
bilirler. .. 

Servet B. (Bqlkt f Akar t r 83) 
- Şimdiye kadar ben, bizde 

nispeten en muntazam ve en 
dürüst müessese- olarak telefon 

e elektrik şirketlerine görür ve 
Terkosun da bu müesseler gibi 
çalışmasını daima şurada burada 
söylerdim. Bugünkü haber benim 
bu şirketten de sıtkımı sıyırdı. Bu 
şirketlerde fili bir imtiyaz vardır. 
Dediklerini bugün yaoamazsak 
ellerindeki fırsattan istifade ede
rek derhal suyumuzu ve cereyan
ları ke ebiJir. Bunların az mı 
zahmetini çekiyoruz. Buna 
mukabil eğer işe sahtekar· 

Ak.sarayda, bütün bir ma
hallenin karma kanşık olmasını 
neticelendiren bir hadise olmuş· 
tur. Tahkikatımıza göre, Aksa
rayda Sofular mahallesinde otu-
ran Şükrü Beyin iki y~ında Ay
han ismindeki çocuğu ortadan 
kaybolmuştur. Evdekiler her ta
rafı aramışlar, yakın uzak kom• 
şulara sormuşlar, fakat küçük 
yavruyu bir türlü bulamam1şlar
dır. Tabü ana ve babamn tees
sürünü tahmin edersiniz. Ancak 
uzun bir taharriden sonra eve 
dönenler küçük Ayhanm yüklük 
içerisinde çocuk sesile bağırdığı· 
ru duyunca hayret etmişler ve 
biraz sonra da sevinç içinde kal
mışlardır. 

Hadise şöyle olmuştur: Öğle
ye doğru evin hizm elçisi kapının 
önünden yoğurt almış ve kapıyı 
aralık bırakmışhr. Ayhan da bu 
sıralarda kaybolduğu için herkes 
okağa çıktığmı zannetmiş ve 

neticede polise bile malumat 
verilmiştir. Bu vaziyet akşama 
kadar devam etmiş, nihayet ço
cuğu yüklük içinde bulmak saa· 
deti annes~e nasip olmuştur, 

Devamlı Kar 
Grip in 
•• 

O nüne Geçti 
Bir haftadanberi devam eden 

karlı vaziyetin bariz bir faydası 
tespit olunmuştur. iki ay kadar 
salgın bir ekilde birçoklarımızı 

yatağa düşüren grip, devamlı 
karların tesirile kırılmış ve şid
detini kaybetmiştir. Son iki gün
denberi grip vak'aları münferit 
bir vaziyettedir. Bu hususta Sıh
hat Müdürü Ali Riza Bey bir 
muharririmize unları söylemiştir: 

"- lstanbulun sıhhi vaziyeti 
çok iyidir. Son zamanlarda salgın 
bir halde yiirliyen grip k'alan 
da, havaların ittırab merine ta
mamen azalmıştır.,, 

Bir Genç Kız Ka boldu 
Beyoğlunda Kırzade aparlı· 

manında oturan ihsan Hanımın 
hizmetçisi 17 yaşlarında Vasfiye 
H. bir hafta evvel kaybolmuş 
ve bütün tabarriyata rağmen 
bulunamamıştır. 

lık ta kanşıyorsa vay halimize .. 
Alakadarlar derhal faaliyete 
geçmeli ve böyle bir şey varsa 
bu şirlcetin burnundan getir
melidir? 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

SON POSTA 

Tütün Piyasamızda Sabş ı 
Hareketleri Başladı 

----~--

İtalyanların Piyasadan Bir Buçuk M·lyon 
Kilo Tütün Almaları Bekleniyor . 

Birkaç gün evvel bu sütun· 
larda hayırb bir müjde vermiştik. 
O zaman kısaca bahsettiğimiz 
bu haber, bazı ecnebi guruplann, 
tütün almak üzere piyasada tet
kikata başlamalarından ibaretti. 

Ögrendiğimize göre Samsuna 
giden İtalyan heyeti ora piyasa· 
ında tetkikabna devam etmek

tedir. İtalyanlar bizim piyasalar-
dan hersene yanm milyon kilo
dan faz.la tütün alırlardı. Fakat 

geçen ene hiç tütün almadıklan 
için, tetkikabn hitamından sonra 
bir buçuk milyon kilo kadar 

tütün satın alacakları kuvvetle 
tahmin eeilmektedir. 

Kısa bir müddet evvel lzmir
den (600) bin, Bursadan da ( 120) 
bin kilo tlltün alan Avusturya 

Ayasofya 
Amerikalı Mütehassıs Dün

den İtibaren işe Başladı 
Ayasofya camiinde sıva ve 

badana albnda kalan tarihi mü
zayikleri meydana çıkarmak için 
şehrimize gelen Amerikalı profe
sör iptidai tetkikatını bitirmiş ve 
dünden itibaren camiye iskeleler 
kurdurmaya başlamıştır. Profesör 
evvela dıvarların küçük kıtada 
fotoğraflarım aldıktan sonra bun
lar üzerinde tetkikat yapacak vo 
bir de harita hazırladıktan sonra 
İtalyadan getirteceği iki usta va
sıtasile bunlan meydana ç.ıkara
cakbr. 

Dört Memur 
Rüşvet Cürmün
den Mahkemede 

heyeti mübayaalarını durdur-
muşlardır. 

Diğer taraftan Avusturya
lılarla hllkfımetimiz arasında 
mukabil mal mübayaası esa
sına dair müzakerelere baş
lanılmışhr. Oldukça ilerliyen 
bu müzakerelerin neticesi iyi 
çıkacak olursa Avusturya heyeti 
bir miktar daha tütün alacakhr. 

Bu hususta görüştüğümüz 
alakadar kimseler, son miibayaa
lann çok faydırsı dokunduğunu 
söylemişlerdir. 

Diğer taraftan haber verildi
ğine göre bazı Macar ve Japon 
tacirleri de memleketimizden pa-

l 
muk almak arzusunu göstermişler 
ve teşebbüse başlamışlardır. Pa
muk stokunun az olduğu söylen
mektedir. 

l Konserveler 
e Şekilde 

İhraç Edilecek? 
Fransa hükumeti Türkiyeden 

F ransaya gönderilecek konserve 
kutularına "La Turquie" kelime
sinin yazılmasını mecburi addet
tiğinden bu kayıttan evvel ha

zırlanan konserveler Fransaya 
gönderilememekte idi. Bu suretle 
ellerinde istok konserve kalan 
tüccarlanmız müşkül bir vazi
yette idi. HükUınetimizin yapbğı 
teşebbüsler üzerine Fransa hü-

kumeti, üzerinde menşe ve ismi 
bulunmıyan Türk konserve kutu-

lanmn bir sene müddetle daha 
Fransaya ithal edilmesini kabul 
etmiştir. 

Yakalanan Sahtekarlar 

Mart 3 
--- ,,,,.. 

Günün Tarihi 

Gazi Hz. • 
ın 

Avdetleri 
Alınan hnberlerc gör~, bir müd

detten beri çehrimiz.i şereflendiren 
Reincümhur Hz. birkaç -ne kadar 
Ankarayı teşrif buyur caklardır. 

Gazi Hz. dün DoJm. b;.hçedcki 
dairelerinde meşgul olmuşlar, bir 
tarafa çıkmamışlardır. 

Papanm Vekili 
Papanın vekiJi Mon&inyor Margotf 

dün ltalyadan şehrimize gelmiştir. 

Tıp Yurdu Hadisesi 
Tıp Talebe Yurdunda müdGr ite 

talebe arasmdıı çılcan hadise müfet
tişlere intikal etmiştir. 

Bakalorya imtihanları 
Maarif Vekaleti lise derecesinde 

bulunan ecnebi melltepleri mez.un· 
lanr>ın da resmi liselerde Bakalorya 
imtihanı vermelerini şart koymuştur. 
Bu gibi mekteplerden Bakalorya 
vermeden çıkan Darülfünun talebe
leri sene ıonunda bakalora imtiha
nana gireceklerdir. 

akir Ailelere ö-
mür Veriliyor 
Topkapı Fıkaraperver mües· 

sesesi yarın iki yüz fakir aileye 
kömür tevzi edecektir. Her aileye 
on beş okka kömür verilecektir. 
Eğer teberrular devam edecek 
olursa müessese bu bayırlı işi 
daha geniş mikyasta tatbika 
imkan bulacaktır. 

iki Top Kumaş Çaln11ş 
Sabıkalı Şıpşak Hnlil dün 

Kalpakçılarda manifaturacı V nn
gel Efendinin iki top kumaşını 
çalmış ve yakalanmışhr. 

Halk at.pleri 
Halk Fırkası halk araıandan se

çeccji hatipl rlc yeni bir teşkilat 

yapmıya karar vermiştir,. Bu hntip&cr 
Cümhuriyet umdelerini ve günlük 
siya i hadiseleri halk tabakalarına 
iz.ah edeceklerdir. 

Tahlisiye Resmi 
Tabliıiye resminin üç kuruşa ten

J.ili için Millet Meclisine bir layihı. 
veril mittir. 

Çankırıda Yangın 
Encllti gece Çankırıda büyük 

bir yangın olmuş, beş ev yandıktan 
sonra aöndürülmüştür. Ankaradan 
dn itfaiye gelmiştir • 

( Yarm) Mes'ul UdürU 
Evvelce on ay hapse mnhkum 

olan eski (Yarın ) ğazeteai mes'ul 
müdürfi Süleyman Tevfik B y dün 
b pse konulmuştur. ihtiyari ğından 
dolayı ceznnın tecilini isf c Haber aldığımıza göre Maliye 

Müfettişleri tarafından Galata 
gümrüğü memurlarından bazıları 
hakkında tahkikat yapılmıştır. 
Bir rüşvet meselesinden yapılan 
bu tahkikat neticesinde dört me
mur mahkemeye verilmiştir. 

Bunların itham edildikleri cürüm 
rüşvet almakbr. 

Bazı sahtekarlann Sırp para
sını taklit ederek muhtelif mem
leketlerde piyasaya sürdükleri 
yazılmıştı. lst obul Polisi bu sahta !in ~!~.~~~~~i~~evh ~ ·• •~j 

paraların Türkiyede de sürüldüğünü ı 
haber almış, tetkikatına başlamış, l 
neticede birkaç kişi cürmü meş

hut halinde yakalanarak derhal f 
Adliyeye teslim edilmişlerdir. 

lesini tetkik eden komisyon f aliye
tine devam etmektedir. Ver:leo ma
lumata göre tevhit karannın tatbi
kinden sonra pek az memur açıkta 

kalacaktır. işe ynramıyan memurların 
d vazifelerine nihayet verilecektir. 

Pazar Ola Hasan Bey 
A 

Ve A ık 

l : Genç Hasan Bey, aşıkım, 

aşık... Bak şu resmini gördüğün kıza 

S\:vdaland1m. 

2: Genç - Knlbim yanıyor, tutu
şuyor, aeli divane oldum, aklam başım

dan gitti. 

3: Genç - Hasan Bey, ben bu 

kızla evlenmezsem, büsbütün deli 
olurum. 

4 : Hasan Bey - Bundan sonra fişıklar 
evlenemiyecekler. " Akıl Hıfzıss hhası Ce
miyeti " akılsızları evlendirmiyor. Sev
dalılardan daha ak•lsız insan olur mu. 
delikanlı 1 Kendine aceL 
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Her gün 
ıWiinderecatzmızın çoklu
ğundan Dercedilememiş

tir. ----------------- -
~======~=========== 

Şeker ihtikarı Ve İleri 
Sürülen Garip iddialar 

( Baş tarafı 1 inci r;ayf ada ) 
Bu neşriyatta deniliyordu ki 

ehli bibre, Alpullu Şeker Şirketini 
sarih bir ihtikar ithamile mah
kemeye sevketmemiştir. Sonra 
kanunun bu heyete verdiği üç 
günlük tetki~c müddeti kafi d~
ğilciir. Çünlti şirketin ihraz ctb· 
ği vesikaları tetkike imkan bu· 
Junamanuştır. 

Tahakkuku halinde kanunun 
bile tadil edilmesini istetecek 
iddialan ihtiva eden bu neşriyat 
üzerine dün bu kar.unun tatbiki 
ile mükellef Vali Muavini Fazh 
Beyle görüştük. F azh Beyin bize 
söyledikleri şunlardır: 

.. - Komisyoe rapoı·u nok-
san değil, tamamdır. Kanunen 
vazifesini üç günde bitirmesi za
ruri olduğu halde meşru ve mak
bul sebeplerden do1ayı komisyon 
şeker meselesini (5-6) günde tet· 
J",k edebilmiştir.,. 

Diğer taraftan tahkik heye• 
tinin reisi Osman B. de diyor ki: 

" - Heyetimizin verdiği ra• 
por Müddeiurnumiliktedir. Vesaki 
de merbuttur. M&.bkemenin vere· 
ceği karar, iddia edilen noksanın 
varit olup o.madığına göstere· 
cektir. " 

Şeker ibtikirı davasına bugUn 
saat bir buçukta başlanacalctır. 

Bir inhidam 
Faciası 

Bir Kadıncağız Enkaz 
Altında Can Verdi 
Dün gece saat dokuzda Eyüp

te bir inhidam faciası olmuştur. 
Hadise şu suretle geçmiştir: Eyüp
te, Bahariye caddesindeki mezar· 
lığın duvarı ansızın yıkılmış ve 
duvara bitişik olan tek katlı bir 
ev taşların altında kalarak pide 
gibi ezilmiştir. Fakat evin sahibi 
bulunan Saniye Hamm da enkaz 
altında kalmış ve feci bir şekilde 
ölmüştiir. Kadmcağız.n cesedi 
itfaife tarafmdan gece saat üçe 
doğru enkaz arasından çıkarıl
mıştır. Bu evin yanındaki Cemile 
Hanımın evi de kısmen çöktüğü 
için tahliye ettirilmiştir. 

Telefon Davası 
Şirketin Uinumi Müdürü 

Karakola Çağnldı 
Bir abunedcn fazla para iste· 

diği için mahkemeye verilen Te .. 
lefon şirketi hakk nda tahkikat 
yapılıfü ktad r, şirketin umumi 
mü -l ürü M. Vatson k3rakola ça· 
gı:-ılmlştır. Bugitn Beyazıt mer· 
kezine giderek ifade verecektir. 

Hava Vaziyeti 
Çok Karışık. 

Havalar.n fenalığı devam edi· 
yor. Dün ~e sabahtan akşam geç 
vakte kadar kal· yağdı. Gece 
kar dindi ve hava biraz kırılır 

gibi oldu. Fakat rasat merkezle· 
rinin müjdeler; yine fenadır. Tes
pit edildiğine göre bugün hava 
k smcn aç&k ve kısmen kapalt 
olacak, kar yağacakbr. Riizgar 
da hazan lodos ve bazan poyraz 
esecektir. 

L•.m bir aı·ahk çıkan fırtına 
yüzünden Boğaziçi \'e Adalar 
vapur seferleri kısmen intizam· 
sıılığa uğramıştır. 

Anadoludan gelen haberler 
de fenadır. MuğJada son şiddetli 
soğuklar yüzündeu fidanların yÜ%· 

de alım~şı ha!la.ra uğı'amışlır. 

! [Son Postanın Resimli Makalesi * Gaye Ve Vasıta * 
ı 

<ti -

1 - Hayatta herkesin bir 

gayesi vardır. Her gaye kabiH 
istihsal dır. 

2 - Önünüze çıkacak hiçbir 
mani sizi bu hedefe ulaşmaktan 
menetmemelidir. 

"e!"!41H *M?**NM*NW' P BEMMfii 

1 

3 - Fakat emeğinize nail olmak 
için dürilat yoldan yiirilyünGz. Bir 
net'.cenin ist"hsalı, kullanılan vaaata
Jarı mazur kılamaz. 

• SON TELGRAF HABERLERi 
·s::n r.e;> eg1mr;n:t1n::s a•a,awww;sew;;; tiri• fit. d'·?i**±E * 
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On ç Bin Çin Askeri 
Yeni Bir Maceraya Atıldı 

-gelmektedir. Londra, 3 ( D. Hususi) - En son 
Haberlere göre Şanghay civarındaki 
Çin kuvayı külliyesi 20 kilon1etre kadar 
geriye çekilmiştir. Fakat bu civarda 
ehemmiyetli miktarda Çin takviye kuv
vetlerinin toplandığı hakkında alınan 
haberler Japon askeri makamatını en
dişeye düşürmüştür. Diğer taraftan 
Mançurideki Japon kuvvetleri kuman
danı, o havalide ıniktarı (13) bin kişiye 
balig olan Çin kuvvetlerile muharebeye 
memur edilmiştir. Yakında Mançurinin 
çok kanlı müsademelere sahne olaca
ğına dair biribirini teyit eden haberler 

Londra, 3 ( D. Hususi) - Tokyo
dan iş'ar ediliyor: Japon hariciye neza
reti, Japon orduları başkumandanının 
geniş salahiyeti haiz bulunması itibari
le istediği şekilde hareket edebileceğini 
bildirmektedir. Hariciye nezaretinin ka-
1ıaatine ğöre Ruslar, Sibirga da Amur 
vadisinde külliyetli miktarda asker tahşit 

J etmiştir. Japon hariciye nazırı,faponyanın 
başındaki siyasi gailelerin Japonyayı 
perişan edecek kadar çok mühim oldu
ğunu, yeni gailelerle uğraşmıya taham
mülü olmadığını söylemiştir. 

Akvam Cemiyetindeki Çin Murahhası 
Adaletsizliğe Karşı Alev Saçıyor 

Cenevre 3 - { A.A. ) - Ce
nevredeki Çin murahhası M. Yen, 
Çin hiikunıetinin Cemiyeti Ak
vam misakının 15 inci maddesi 
ahkamına tevfikan vermiş olduğu 
izahatnameyi matbuata tevdi 
eylemiştir. 

M. Yen, Çinin misakın bah· 

şettiği hukuktan kat'iyen fera
gat etmek niyetinde olmadığını 
beyan etmiş ve bütün azaların 
ihtilafa dair fikirlerini sarahat'!o 
Mecliste söylemeJeri icap ettiği 
kanaatini izhar eylemiştir. 

Çin heyeti murahhasası Cemi
yeti Akvam kitabetine bir çok 

Tarihi Evrak 1931 Bütçesinde ı 
Milyonlar Değerindeki Ve- Muvazene 
sikalar Geri Gelecek Mi? Ve Tasarruf J 

(Son Posta) geçen sene tari· Ankara, 3 (Hususi) - 93 t 
hi evrak meslesini ortaya atmış, biitçesinin mart, nisan, ve mayıs 
milyonlar kıymetindeki ve- aylarına ait masraflar üzerinde 
sikalarm Bulgarlara paçavra tasarruf yapılması meselesi Ve-
fiatına satıldığı hakkında nazarı- killer Heyetinin dünkü içtimamda 
dikkati celbtmişti. Ankaradan görüşülmüştür. 
gelen son haberler bu meseleye Alınan haberlere göre vari-
ait taze malumat getirmektc;:dir: dabn açık zuhur edeceği düşü-

Ankara 3 (Hususi) - Öğre- nülerek bu müddet zarfında ta-
nildiğine göre Bulgarlara satılan sarruf maksadile yeni memur 
tarihi vesikalar meselesi yakında alınmamas19a, münhallere tayinler 
Millet meclisinde müzakere mev· yapılmamasına karar verilmiştir. 
zuu olacaktır. Bütçedeki bazı masraflann 

Manisa meb'usu Refik Şevket icrası için Vekiller Heyetinden 
8. Millet Meclisine verdiği bir karar almak meselesi de bu me• 
takrir ile bu hususta Maliye Ve- yanda takarrilr etmiştir. Ayr1ca 
kilinden izahat istemiştir. Vekil Fırkadaki Mali Komisyon da 
B. yakında cevap verecektir. t.etkiktma devam ediyor. 

İSTER İNAN, İSTER 

notalar tevdi etmiştir. M. Yen, 
Japon kuvvetlerinin yeniden şid· 
detli taarruzlarda bulundukla· 
rmdan konseyi haberdar ederek 
bu taarruzlann hali hazirda ya
pılmakta olan sulh müzakereleri• 
nin akim bırakmalarmın mucibi 
teessilf olacağını ilave eylemiştir. 

Bir İttifak 
Tan Gazetesi Mühim 

lf~aata Başladı 
Paris1 3 ( R. H. ) - Maruf 

(Tan) gazetesi, bazı gizli haki-
katleri ifşa eder bir şekilde mil· 
him bir makale neşretmektedir. 
Bu makale de Başvekil M. Tar· 
diyönün küçük itilaf devletleri 
ricalile yaptığı temaslardan bah· 
sederek Tunaya lıemcivar olan 
devletler arasında müşterek bir 
iktısadi sistem tatbik olunmaya 
başlandığını yazmaktadır. Makale 
muharriri bu suretle yeni bir 
ittifakın vukuunu anlabr tarzda 
mütalealar beyan etmekte ve bu 
anlaşmanın sulbü himaye edenler 
tarafından müzaheret gördüğilnü 
de bildirmektedir. 

İNANMA! 
Balolara ait b:r yazı gö. seniı, nlhnda kimin imza

aınt görecP.ğini:ıi t.lhmin edersiniz? Burhan Cahit, mer
hum Safteti Ziya filin deği.l mi? 

melfJ•İ gayet tabiidir. Nite-kinı balo yapmak iatiyen
ler de bu zatlerin ihtiıularından iıMad• etmiye 
çalıtlrlar. 

Ô) l ·ya balo monden birşeydir. Kendilerini monden 
ıı:anneden adamların bu bahsi bizlerden daha iyl bil-

Fakat dün bir gazetede ba!olara ait bir makale 
gördük. Alttnda fu im&a vardı: Hakim .Ziga 

Sözün 

Ha.,.pten 
Evvelki 
Fi at 

Kısası 

•---------p, S. 
Pariste yeni açılan bir lokan

ta. ilk günlerde kendini tanıtmak 
için kahramanca bir reklam usu• 
in bulmuş. Camın ilstüne astığı 
büyük bir lavha, kocamau harf.. 
Jerle i1in ediyor: "Üç güne mah• 
sus olmak lizere harpten ewelkt 
fiatf" 

Bizim para ile çorbalar yit"" 
mi paraya, et yemekleri birer 
kuruşa, sebzeler otuz paraya. 
öteki yemekler ve tatlılar da 
buna yakın bir şey. 

Lokanta bıcahıoç dolmuştur, 
değil mi 1 

Ben zannetmiyorum.. Hiç ki~ 
se bu muvakkat ikramı kabul 
etmemiş olacak. Tatlı bir rüya·' 
dan uyanıp ta günün müthiş ha
kikatine dönenlerin azabına kir.a 
dayanır? Hayır, bu lokantanın 
yaptığı sabun köpüğünden sara
yın içinde oturmak istemem. 

Şöyle hazin bir fıkra hatırım
dadır: 

Zengin tacirlerimizden birinin 
yazıhanesine fakir ve düşmüş biı· 
kadın girer, yere yuvarlanıyormuş 
gibi koltuğa çöker ve bir tek 
kelime söyler: 

Açıml 
Yazıhane sahibi hemen zile 

bas.:ır, büyük lokantalardan bi· 
rinden mükellef bir yemek geti
rir, kad . nın önüne koydurur. 
Kendisi de dişarı çıkar. 

Bir müddet sonra içeri girince 
sahne şudur :Kadın yemeğini ye
miş. Fakat, bakışlarında sevinç 
değil, henüz fitil almış bir öfke
nin patlama hazırlığı var. Netekim 
bir saniye geçmeden, zengin 
tacirimiz müthiş bir tokat yer 
ve kadının yüzüne hayretle ba
kar. Aldığı cevap şu : 

- Bir daha ben ömrümde bu 
yemegı yeyemiyecegım. Niçin 
mahrumiyetimi bana daha çok 
hissettiriyorsunuz ? 

Belki o kadın buna benzer 
yemekleri bir daha yemek farsa• 
bnı bulmuştur, fakat harpten ev
velki fi atları bulmak f ırsab bir 
daha bu dünyada hiç, hiç zuhur 
etmiyecektir. Şimdi, bir tokat 
ta o lokanta sahibi istemez mi? .. 

Tashih - DilokU yazımda 
Paramuvaya, hüceyre, tasnif 
kelimeleri, tertip yanlışı olarak 
anlaşılmaz şekillerde çıkmıştar. 
Bilmenizi rica ederim. 

Doğru Değil 
Tütün İnhisan Ecnebilere 

Devredilmiyecek 
Ankara, 2 (A.A) - Tntün 

inbisanmn bir ecnebi grupa devri 
mukabil:nde 250 milyon dolarlık 
bir avans alınacağı bakkmda bazı 
gazetelerde intişar eden haber
lerin külliyen asılsız olduğunu 
beyana Anadolu Ajansı mezundur. 

Zelzele 
lzmir 2 - ( A.A.) - Buglin 

ıehrimizde saat on ikiyi kırk 
geçe tiddetli ve fakat imtidatsız 
bir zelzele olmuştur. Hasarat 
yoktur. 

OtobUs Rakabeti 
Hükumet otobüslerden trenle

re rakabet edici vaziyet alma .. 
malan için tedbirler düşünmek
tedir. 

Lindb9rgin Kaçırılan OgJu 
Nevyork, 3 (A. A.) - Tayyn· 

reci Lindberge gelen matbu bir 
mektupta kaçırılan oğlunun sağ 
ve salim olduğu, fakat verilecek 
talimata riayet liumgeldiği bil· 

l iSTER iNAN, iSTER /NAN.MAi 1 dirilmi,Hr. 

fL---.. -----------------------------------~ (Betilaci ..,...... Ufailit ~archr.~ 
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i;u!ağımıza 
1 

Burunda 
Fındık 
Kabuğu 

1 
Çalınanlarl 

" Gaby Morlay ,. ı sinemada 
görmüşsünüzdür. Güzel ve kıvrak 
bir kadın değil mi ? Şüphe yok 
Bir Fransız muharriri bu kadmı 
tiyatrodaki hususi odasında zi
yaret eder: 

- Affedersiniz, der, ben sizin 
çirkiuleştiğinizi görmek istiyorum. 

- Hoşunuza giderse ... 
Kadın yüzüne bazı boyalar 

sürer ve muharrire sorar: 
- Oldu mu? 
- Hayır. Henüz çirkinleş-

mediniz. 
San'atkar, bu sefer de boya

larla kaşlarım, kirpiklerini siler, 
dudaklannı sarartır, ağzının bi
çimini bozar, burnunun sol ka· 
nadmı siyahlabr, herşeyi yapar 
ve sorar: 

- Oldu mu? 
- Hayır, gUzelliğhıiz bili 

kendini müdafaa ediyor. 
Bunun llzerine Goby Morlay 

burnunun sol deliğine bir fındık 
kabuğu sokar ve muharrir şaşa
kalır. Bu fındık kabuğu, güzel 
kadımn yalnız burnunu değil, 
ytizUnün sol tarafını tamamile 
tifirmiı gibidir. 

- Oldu mu? Diye sorar. 

Korkunç. Söylenecek şey yok. 
Okadar ki, muharrir yerinden 
&rlar: 

- Aman, der, eski halinize 
geliniz, yüzünüze bakamıyorum. 

~ 

En Merbut Hayvan 
Hayanlardan bahsoJunuyordu. 

Birisi köpeklere muhabbetinden 
bahsetti: 

- insana bukadar yakın, bu 
kadar merbut hayvan yoktur, 
dedi. 

Bir arkadaşımız bağırdı: 
- Vardır. 
- Hangisi? 
- Sülük. 

M. Musolini 
Kır al Faysala Bir F otoğ

rafını Hediye Etti 

Bağdat ( Hususi ) - İtalya 
Başvekili M. Musolini Kıral Fay-

sala, geçen sene İtalya ziyareti 
hatırası ol=ırak çok kıymatli ve 

ıan'atkarane yapılmış bir çerçe
ve içinde kendi fotoğrafını Bağ

dadtaki İtalya mümessili vastasile 

hediye etmiştir. Kıral F ysal da 

M. Musoliniye kendi fotoğrafım 
gönderecektir, 

Mısır Hükumeti 
Altın Alıyor 

-------
Kahire, ( Hususi ) - Son za

manlarda Mısırda altın kaçakçı

lığı çok fazlalar.mıştır. Gerek 
sikke halinde ve gerekse ziynet 

eşyası olarak Mısırdan pek çok 
:ılbn kaçırıldığını nazarı itibara 

afan hukün et, \1·sır kiığıt para
smm vaziyetini tut nak ve kaçak· 
çılığa mani olmak için piyasadan 
altın almıya başlamıştır. Şimdiye 
kadar piyasada ( 24 ) ayar altın 
58,5 Mısır kuruşu iken hükumet 
bu ayardaki altınları ( 60 ) kuruş 
(9) milime almıya karaı· vcrmi~ 
ve ilin etmiştir. 

• MEMLEKET HABERLERi 

Dursun beyin 
Dursun bey, 

( Hususi) - Bu- r 
gün tecrübe ile 
sabit olan mühim 1 

bir hakikat var. 
Şehirlerin, kasa
baların ve köy· 
lerin süratle ta
rakki etmesini 
istiyorsak hiç 
durmadan yol 
yapmalıyız. M ~
sela, bizim Dur· 
sunbey. Burada 
iki sene evvel 

merkezi de bun
lardan biridir. 
Fakat şunu da 
söyliyeyiın ki 
buraya yarım 
saatlik mesafede 
boşuboşuoa gül
dür güldür akan 

bir şose açıldı, 
bizim kazayı Vi
layete ve diğer 
yerlere bağladı. Dursunbey kasabasının uzaktan çekilmiş bir refmi 

bir sudan isti
fa de etmek için 
henüz bir hare
ket ve bir teşeb
büs yoktur. Ala
kadarlar bu su
dan ( 800) bey
girlik bir kuvvet 
istihsal edile bile
ceğini hesap ya
parak anlamış· 
lardır. Yine bu sıralar· 

da Balıkesir - Kütahya demiryolu 1 
yapılmıya başlandı. Bu iki mede
niyet eseri bizim kazaya büyük 
bir tesir gösterdi. Kazamız iki 
sene evveline nazaran çok değtş
miş, bariz bir tarakki merhalesi-
ne girmiştir. 

Hiç şüphe etmemeliyiz ki se
neler geçtikçe bu eserler daha 
feyizli neticeler doğuracak, bu 
suretle taassup arbğı olan eski 
itiyatlar temamen sönecektir. 

Dursunbey' de uğraşılması, 
üzerinde çalışılması şiddetle la
zım olan meseleler çoktur. Fakat 

Maarif meselesi ve irfan iktiyacı 
en başta gelir. Kazamız halkı 
arasında okuma hevesini ziyade· 
leştirmek alakadarların elindedir. 
Bu hususta şiddetli bir seferberlik 
yapılmasına, bilhassa münevver
lerimizin önayak olması lazımdır. 
Bunun için de spor ve okuma 
yurtları tesisi çok faydalı olacaktır. 

Işık ihtiyacı : Kasabamızda 

henüz elektrik yoktur. Buna bel
ki hayret edeceksiniz. Çünkü 
memlekette bugün elektrik ışı
ğına kavuşmıyan pek az kasaba 
kalmışbr. işte bizim kasaba 

Su ihtiyacı: Kasabamız iyi su
ya çok muhtaçtır. Çünkü bugün 
içtiğimiz su kireçli ve muzırdır. 
Halbuki yirmi dakika ilerde te
miz ve güzel bir su vardır. Fakat 
bu suyun kasabaya nakli, bizi 
ihya edebilir. Fakat nedense 
şimdilik böyle bir teşebbüs yok
tur. Şunu da söylüyeyim ki bu 
işler belediye varidatının yüksel
mesine ve netice itibarile Dur
sun Beyin imarına bir vesile 
olabilecek mahiyettedir. Eğer bu 
işler yaP.ılırsa (Dursun Bey) Tiir· 
kiyenin İsviçresi olacaklar. 

----- --

Salihlide Adanada 
--- Telefon 

Rüşvet Teklif Eden Hatları 
Bir Maznun 

Salihli ( Hususi ) Bu civarda 
Durasıllı köyünde geçenlerde bir 
taarruz hadisesi olmuştu. Köy 
sakinlerinden Emine Hanımm ge
ceyleyin evine giren ayni köyden 
Küçük Mehmet oğlu Osman ile 
Emin oğlu Hasan kadmcağıza ta
arruz etmişlerdir. Bu iki şerir 
Manisa Ağır Ceza Mahkemesinde 
muhakeme edilecektir. 

Bundan başka burada Mitat 
Paşa mahallesinde Ali oğlu fs
mail isminde birisi, kendi hak
kında tahkikat yapan jandarma
lara rüşvet teklifine yeltenmiş, 

fakat derhal muamele yapılarak 
tevldf edilmiştir. 

İzmirde 
-

Borsa Einasının Borcu 
Nasıl Ödenecek? 

lzmir (Hususi)-= Emlak Ban
kasının alacağı olan paranın tah
sili için buradaki Bor~a binasının, 
bir zaınaniar haczedileceğinden 
bile bahsolunmuştu. Fakat uz.un 
süren müzakere ve temaslardan 
sonra borcun ödenmesi için 
binanın bir k·srnının kiraya ve-

rilmesı ve toplanacak parnnın Ban
kaya yatırılmasi takarri.ir etmiştir. 

Soguklarrn Tesiri 
Adanadaki şiddetli soğuklar 

bazı meyvelerin bozulmasına se
bep olmuştur. Bilhassa portakal
lar buruşmuş ve yenaıiyecek bir 
hale gelmiştir. Şeker kamışları 
da istifade kabiliyetini tamamen 
kaybetmiştir. 

t 

Adana, ( Hususi ) - Vilayet 
dahilinde telefon şebekesi gün 
geçtikçe genişlemektedir. En 
uzak kaza ve nabiyelerin bile 
vilayet merkezile telt:f on rabıta
ları temin edilmiştir. Bozanti na
hiyesi doğru bir hatla merkeze 
raptedilmiş, ayrıca Bürücek yay
lasının da merkeze bağlanması 
takarrür etmiştir. Bu yeni hat, 
havalar düzelince derhal tesis 
edilecektir. 

Garip Şey! 
Adanada Resıni Dairelerin 

Camiarı Mı Çalınıyor 

Adana gazeteleri çok garip 
bir hadiseden bahsediyorlar. 
Mesele şudur: Adanada Siptilli 
ismi verilen bir pazar yeri vardır. 
Bu pazar yerinin bir köşesinde 
hurdavatçılık yapan bazı kimse
lerin son günlerde büyük ve yeni 
camlar sattıkları görülmüştür. 
Geçen gün polis tarafından kırk 
kadar cam müsadere edilmiş 
ve bir de zabıt varakası tutul-
muştur. Adana gazeteleri bu 
camların resmi daireıerden birine 
ait olduğunu, esrarengiz bir 
adamm bu camları hurdavatçllara 
sık sık getirip sattığını yaz
maktadırlar. 

Portakal Ticareti 
Elaziz, (Hususi) - Dörtyoldan 

şehrimize bu sıralarda mühim 
miktarda portakal ve limon gel
mekte ve çok sarfedilmektedir. 

Edirnede 
Vilayetin 

Tespit 
Bütçesi 

Edildi 
Edirne, (Hususi) - Vilayeti

miz Umumi Meclisi on beşinci 
içtimaını Vali Ensin Beyin riya
setinde akdetti. Bu içtimada tes· 
pit olunan viJayetin yeni sene 
bütçesine göre İpsalada 1500 
lira sarfedilerek bir bakım evi 
açılacakbr. Ayrıca san'atlar mek
tebi için 89,357, yatı mektebi 
için 67 ,606, Gazi yah mektebi 
için 71,951 lira tahsisat konul· 
muştur. Bunlardan başka Şehir 
yatı mekteplerine muavenet ol
mak üzere de 7500 lira aynlmıŞtır. 

Diğer taraftan Vilayetimiz 
dahilinde mey ıeciliğin ve bağcı
lığın ihyası için faaliyete başla
nılmıştır. Yakında şehriıı ve 
vilayetin birçok yerlerine ağaç 
fidanları dikilecektir. 

Mersinde 
Hapishanede Çocuk Do
ğuran Mahkiinı Kadınlar -

Mersin hapishanesinde yatan 
mahkümlardcn Hayriye isminde 
bir kadm son günlerde bir erkek 
çocuğu, Halise isminde diğer bir 
kadın ise yine bir erkek çocuğu 
doğurmuştur. Bunlardan başka 
doğurmak üzere olan bir kadın 
da hastaneye yatırılmıştır. 

Bir imtiyaz Feshedildi 
Muğla vilayetinin Köyceğiz 

kazası dahilinde bir Amerikan 
gurbunun uhdesinde bulunan 
korm madenin imtiyazı Şiirayi 
Devlet tarafından kanuni müta-

1 
lcalar sert olunmak suretile fea-
h edil rniştir. 

i Söz Aramızdal ~ 
-+---~-t 

Geçen gün bir dost ri~eyi 
ziyarete gitmiştim. Odadan İ. eri 
girdiğim zaman karş!l::ışt ·· ım 
bütün yüzleri müşmeiz göre ;:m. 
Ortalıkta, umumun muhabb tini 
kazanmış, fakat vakitten ev· el 
dünyasını değiştirmiş bir in a ı·n 
hatırlanmasından mütcve!lit ta:z..:
lenmiş bir keder havas! esmi e 
benziyordu. Halin icap ettiı ~iği 
sükunetli bir tavırla kenara çe· 
kildim. 

Bu sırada hazırundan birisi, 
benim içeri girişimle yarıda ka
lan bahsi tazeliyordu, dedi ki: 

- Evet, anlasılmaz bir şev, 
adam ticaretle meşgulmüş. Sözü, 
sohbeti de yerinde imiş. Hele 
talakatina diyecek yokmuş. I{e~ 
senin ağzı kaynananın elinde oldu· 
ğunu anlar anlamaz kızdan ziyade 
asıl fethedilecek kalenin ~kaynana 
olduğunu anlamış, muntazam ve 
maharetli bir abluka ile öyle 
pliolar tertip etmiş ki idi.le 
uzun zaman mukavemet edeme
miş : Kaynana Hanım, öbür ta
rafta duran ve kendisini çok 
seven oğlunun zararına olarak 
bütün malmı kızına dE.vretmiş, 
bu devir muamelesinden sonra 
da " Vebbinin kerrakesi ,, anla
şılmış. 

Damat Bey, akşamları yeisli 
ve asık suratla eve gelmiye baş
lamış. Bu halden gelin hanımın 
ne derece müteessir olabileceğini 
tasavvur edersinız. Kocasmın ele
mini gidermek, onun sıkıntısma 

iştirak etmek için vaziyeti iskan
dil etmiye başlamış. Anlamış ki 
kocasının işleri iyi gitmiyor. Ma
liimyal ortalıkta iktisadi lmh
ran var. Anadoludan tahsi!at 
yapılamıyor, falan ve filan. 

lki gün sonra ciaınat Beyin 
haciz tebtidi ile ge!cn ilk "-ne
dini .gelin hanımın bankadaki pa-
rusı ödemiş. Fak.~t senetler biri
birini kovalamıya başlamış. Şimdi 
ortalıkta bir sıkınt·, bir üzüntü. 

Kaynana hasta, gelin H. iki 
ayda on altı kilo kaybetm:ş. 
Damadın bir mane•:rasile ~ a
sının mal ve muhabbetir.C:en 
uzEklara atılan aile ·rı müne' er 
evladı yeis içinde. 

Herkes susuyor, başl 'le 
tasdi:C işareti yapıyor, hal ve 
tav?rlarile tanıdık rını e 
ettikleri bu a:lenin u tüğü 
veoea müteessir orunuyo 

Derken biri, b hsc h e 
çekmek için, şu ya müt rı-

feyi fırlattı: 
11

- Zekasınm h kt.,, 
lf 

Ben, bu hükme i~tirak et ı
yorum. Bilmem sız ne fik r
desiniz? 

Elazizde 
•• 

Spor Olüıı r 
Elaziz ( Husucıi ) - Şehr · .z

de spor ve futbol c nacak bir 
haldedir. Burada stad n 
vardır, fakat bakı ı klan ~in
den güne gayrı 1 !i isf f e 
bir hale gelmekte ir. 

Şehrimizde bir uçuk se e-
denberi ııe sporu t i için 
konferans verilmiş, e de E 
kulübüne ehemmi verilm 

Musev1 Meklel in 1 Balo~ 
Balatta Musevi ilkmek 

tarafından Fener Kılburmı 
nosunda mektep menfaatine 
rak getecek perşembe ak nıı 
bir balo verilecektir. 



ispanya 
Museoileri 
Çafırıgor 

Madıit, 2 - lapaya blkt
metl, bltGn ..,_yel muileftleriat 
umumi bir koferama davet et• 
mif, konferans iki ,na içtimadan 
IODl'a clajalmqtar. Maarif Nuan 
M. Los Riyos, bu mOnuebetle 
Wr aatuk llylemlt,, hariçteki 
ispanya musevilerinia vaziyetini 
mahallinde tetkik etmek Ye f.. 
paDJ•J• d&nlp daaemiyecelderi 
lmk-. arafbrmak kere Bal! 
ba memleket!erine b..-. •~ w,ette bir komiayoa 11Bclermeri 
teklif etmiftir. 

Maearistan 
Sıkıntı 
içindedir 

Bı•ıpeilte 1 - Hlkbaet Na
................ •JJO obl& 
..... talk 1 \ıtiı;. •a..lefet .................. _.. 
"91ı ldı • ••• r •i'ıınrlk ldla 
...... , .. DdJııl .... tall'W 
........... • 'f; .... ktia .......... , ....... .. 
bl' .a·. = sı BM-.... !.. 
...,. -..a111ec·c 

Zira, "8ktmet Glll ... • Ak
• ......... , -. kaqa 
Wr bl1am tnldaltlere ~ ............. 

llulnelh Wlli.yel ........ 
hakloailiıa ta 1 rı ı im 

evv M.._.11y1en~-.11 
•leplmaktacLı. 

Analo Sakıon alacaklılarla 
,..... .......... liu ... .............. .. ~ 

-~1lerilemiftir. 
Dlm vaaifi, lkbudl faaliyeti 

... atratmaldadll'. 
Naibi htlkametln .-.zelial 

«oat Karol elAuluia uman 
... ,.. Demokratlar ..,. .,.,. ......... : 

•a., adeta cliktatlrlltdar. 
Baadan IOnra IOIJal cleiiaok· 

..... Men kabinelİDia .._., 
8,e le9ldad lltemif Ye bir ~ * .............. Reis bu tatifd 
tedcletmlftir. 

:= TAKViM==. 
(PERŞEMBBJ 

.... a • Mart • en ._n .... .... 
•• ...,. ... wt u-~·•· 

BA • • B •• 
ispanya Yahudileri Davet Ediyor. 

Lindbergin Oğlunu Kaçırdılar 
Almanya 
Ve HaWI. 
Taarruzları 

Berlba 2 - Son Çia hlclllab, 
Alman sivil ballomn ban taar
l'llllnna akartı ne dereoe mada
faaaız bir vaziyette oldalan• 
ghtermistir. Hük6met. hu ...... 
l•yi derin bir tetkike tabi bat
maktadır. Bu maksatla ft ukerl 
mahiyette olmamak 8ae Ahii..., 
,., aivil halkı icabmct'a wr .... 
taarrmandaia laabetdaf etmek 
IPn bUı tedbirler atmaktadır. 

Ba mlnalebetle mvil ....... 
fialdr Ye kaylerde rı P11.r N 
mlfterek melcelet teıill ....... 
eakbr. Sua'I lia o dla•.W. ili 
iltifade edilecektir. 

Lindb11rgin 
OJla.nu 
Kaçırdılar 

NeWJOl'i 2 - PoJis •almd•• 
radyo lle ~ Wr W... 
pe maruf tayyareci ~'ia 
otla dGn mt 1 ile ıo _._ 
babuuun eftıadeia ~· 

Evia civarmda pollil bir .... 
dlven balmUflar. Cocata kaça
r.., mDWat ..... ficlyei ne-
cat- llt•~ter. 

lngilizler 
Borçlar.ı 
lstemigorlar 

Loudra 2 - t t martta Pariate 
toplanacak beynelmllel tİc'aret 
odası içia lngl'iz Milli komitesi 
harp ve tamirat ~ ait 
bir rapor lıa11rlamtfbr. 81t nı
potda, iktısadl faaliyetin 7enldea 
bqlama11 tçlii dejil, arni uman
da cihan buhramDID daha vahim 
bir ıekil almamall tçla tamir&t 
• harp borçlan mue'eleriada 
ı.ttt mrette balll .......... 
ialta1eumda hulunmuttur. 

hadan dola71 komite, ...... 
dar deYletlerin bir koDferam 
akdetraeleıiai iltiam eylelliü• 
teclir. 
laeittarep laklethı Sanayi 

Londra, 2 - lnptennia ... 
cJlft ğlbmtk himaye tedbbWI 
aeticealncle Ye IC1l haftalar ... 

e.ua 2 -~ fiat
- kGUeıi- M. Glrdeler .,... 
keilclt ~ .... ıVade 
cl&tGrmek braram H1ıaiftir • 

Bu kararan. 1931 atuatoan
danberl tatbik edDen ...._ 
yanl teaaill fiat lisleadne;.nib&yet 
vereceiJ IBDlloluauyor. Buaun 
sebebi, bu -~ keııdWnden 
beldenea .-eticehıdn addi .,_ 
..... Yenil .... 

• hal, amele kitlelerinin ... 
zifetini pek u lalala etaPt ft 

umumiyetle ticaret lfleri aaikta
nmn azalmuma aebep olmaftar. 
Qlnki, alacı, &.tleria clabaa ... 
mek temayatlacle oldvfmia gl
rlaee muhteris damuamakta, ba 
da maameleala clunnuuaa 1ebep 
olmaktadır. 

Amele ..-au. iMi karara 
4'c1detle itiru ........ Ç8nlii 

b..ı.na idcliU111a gire Ocretlv 
umumiyetle ylzde {12) Dilbetiacle 
dlfmlf. *'kat hayat ancak ya.. 
de (7~ nisbetinde uculamafbr. 
Baadaa dolayı h6k6metçe ,.,.. 
lan. valtler de tubilmamp. 

Neslel Sadrl,eala O.ini Abra& 

SLOA~ laMlllnU lullanouz 
Owql ..... ....... .......... kadar 
..,_ ... .... ... ..... ettlreNlc .,,.,. .................................... 
lan, ..,_ .... ., w ...ı.aLen lçla 
s ............................ ~. 
SLO.M,I ........... w ... 

'~::.ı~~.:ıı~ı fmda prek Avrupada w prek 
Amerikadan faaUtereye { 30-40 ) 
fabrika laiciet aderek orada ... 

..... .......... .. 

A 
-··-----

.... •tmİftit· 
• 

LIB 
Mllterelmh P.S. 

Llnl•e•t 

""~·--

• dr ı p ....,.._ .. _._, ..... , 

'*r•• ........... -.. 

=·=Sal--...................... 
allka4ar olunuz. Sırlarını (ıze 

llJli.ıebilecek kadar arkedq 
....... 11ıiiilıilllil-i-!tJlf?-9--• 1.............. .... bir arkadq 
gibi müracaat ve iltica etmektea 
teldn•eıda. 

Kas brdıfiaiıd teakit etmeyi-
ab. Açak-k0Daf8calua cB,. ona 
ıenelde ~ 6ler llyleme
JiaİL Mtttellladiyen ... ~ 
rinde durulan bir ada• cllima 
.... .. bedbia •• Onunla 
'"" ft - kODUflD&)'IDIL Fakat 
billaaıa alay etmeykaiL H.......... mahabbet v:e 
•ar.et~C>OUD ..... ... ........... ~ •. 
olahlleC4W talan* -..-ıalz. 

Kıüarc:leiler bazaa pçinmeei 
alç iaaaalarchr. Fakat muhabbe
tini buna bir eıke1c kardef 
isin ..,le bir glf,IGlı ... z.w.. 
~-~ .... ... 
11aa • · - iJi tarafam nriais. 
ICi.wtlr, belld bir ..... ~ 
birim•• ....... .... 

llANlllTEVZE 



Su Katılmamış 
Süt 

Hesabını bilen bir zengın, 
istirahatı için köylerden biri
ne çekilmişti. ineği olan sOt
çülerden birini aradı, buldu. ona 
dedi ki: 

- Sana her sabah hizmetçim 
gelecek, ona bir okka süt vere
ceksin. 

- Baş üstüne. Okkası sekiz 
kuruş. 

- Fakat ben halis süt iste
rim, su katılmamış. 

- Baş üstüne, öyle ise okkası 
on kuruş. 

- Faknt sütü hizmetçimin 
gözü önünde sağacaksın. 

· - Baş ü tüne, 1öyle ise okka
sı on beş kuruş .. 

- Yahut ta · sütfi hizmetçim 
kendi i sağar, olmaz mı? 

· - Baş· fi~tifne, ôy?e ise 6kka-
a_ı yirmi beŞ ·kuru~! · · - . . 
... 

Kız - Size kundura beğen· 
diremiyeceğim galiba •• 

Mtışteri - Ben hepsini be
fendim amma, karım evde han· 
gisini beğenir diye tereddüt edi
yorum. 

• •• • • o- • ~ '·r. .. ·-
• -~ J • • r :ıı:-·~'1r-·~ 

İNCE Bi~ HESAP 

Kaam - İstediğim mantoyu yaptırmıyorsun, kederimden oieceğim, cenazame daha çok masraf 

edeceksin. 

Erkek - iyi amma son masraf olacak. 

M. Agahın 
paltosu 

"Cümhuriyet,. deki M. Agah 
dostumuza arkadaşları sitem e w i
yorlardı: 

- Yahu, dediler, sende ken

dini pek verdin, üstüne başına 

hiç bakmıyorsun. Vakıa mahut 
ankete cevap verenler gibi sene

de yüz bin lira tuvalet masrafı 

yap demiyoruz amma seninki de 

fazla değil mi ? 
- Kabahat bende değil, de-

di. Bir adam var, bana ait yep-

yeni bir paltoyu bir türlü vermi
yor. 

....... ~llah ali ah ... Kim bu yahu't 

TerzH 

GOZELLlr( AK DE ISi D~ 

Yaşlı kadın - Buruşukları 
d6zeltiyorsmıuz değil mi? 

· - Kız - Fakat geç geldmiz 
efendim. 

Yaşlı kadın Kapabyor 
musunuz? Çok mu geç? 

- Kız - Evet on beş sene 
kadar geç. 

-1-

- Ktzlar, burada bir genç kız kendini suya attı, zengin ve se

vimli bir adam geçiyordu, kızı kurtardı ve aldı. 

2-

AŞIK KEREM MASALI 

Yandı çini sobanın alevlerile halı, 
Dışarda inliyordu çılgın rüzgann sesi! 
Küçücük odamızın perdeleri kapalı, 
Yalnız oturuyorduk uzun bir kış gecesi! 

* Sokmak istiyor gibi onu sanki canıma, 
Dedi~: "Ne kederin var, söyle, şekerim, cicim? .. ,, 
Sevgilim bir daha sokularak yanıma, 
Dedi: "Pek sıkılıyor, nedense, yine içimi,, 

* Onu teselli ettim: "Gönlünü' neşeye sal, 
"Ben de dertli olurum sonra senin derdinle! 
"Gel, sana geçmişlerden söyliyeyim bir masal, 
"Altın saçlı başını göğsüme koyup, dinle .. ,, 

* "Yüzlerce sene evvel, varmış iki sevdalı,· 
"İki tutuşmuş can ki, yektiğerine vurgunl 
"Bir sülünden güzelmiş genç kız nazlı, edalı, 
"Aşıkı da, yıllarca, hasret çekmekten yorgun! 

* Düştüğündenberidir zavallı genç bu aşka, 
"Dağlarda ağlayarak dolaşan bir deliymiş! 
"Dünyada bir tanecik sevgilisinden başka 
"Hiçbir şeyi görmezmiş, gözleri perdeliymişl 

* "Muhakkak, ey sevgilim, dinlersin ağlayarak, 
"Baştan başa anlatsam bu hicran dolu faslıl 

- Manzum bikiiye -

"Bari isimlerini söyleyeyim, etme merak: 
"Birinin adı: Keremi Birinin adı: Aslı!.. 

* "Bütün hükmünü sürmüş, bu hasret denen bora: 
"Biçarelerin kalbi] dönmüş bir harabeye! 
''Tanrı, matemle dolu bir maceradan sonra, 
"Onları kavşturmuş, artık yazıktır.. diyet 

* "0 gece oturmuşlar haşhaşa ikisi de, 
"Demişler: .. Devasıdır bu sevda ruhumu:ıunl" 
"Hüzünle titriyerek, ikisinin sesi de, 
''Bahsetmişler çekilen hicrandan uzun uzun! 

* "Germek her fişıktan bahtı karaymış kat kat, 
"Felek cefa çekmeği onun alnma yazmış: 
Uğraşırmış yorolan parmaklarile, fakat 
"Güzel kızm göğsünü bir türlü açamazmış! 

* .. Onların sevdasını kıskananlardan biri 
"Demiş ki; "Olmayınız yer yüzünde bahtiyar!. .. 
"KAmilen sihirliymiş esvabın düğmeleri; 
"Yüz defa çözülse de, iliklenirmiş tekrart11 

* Ben masal söylemeğe devam ederken yine, 
Sevgilim tutup sıktı birdenbire elimi! 
Dedi ki; "Gel seninle edelim muayene; 
"Benim esvaplarım da acaba sihirli mi?L.,, , 

MUMAiLEYH 

L------------------------------------------------------------' 
->adanın 
Vazifesi 1 

- Anladı amma, bana dedi
ki : " Vazifende ne kadar imla 

- Ayol, Annem hasta imiş, 

Haydi gidip kadıncağ11.1 beraber 
ziyaret edelim. 

Annesi, dokuz yaşında oğlu 
Şadan dedi ki: 

- Nasıl? Benim ya%dığım va
zifeyi muallime gösterdin mi? Ne 
dedi? Benim yazdığımı anladı mı? 

Şadan maaum bir tavırla ce
vap verdı: 

1 
yanlışı var. Sen bu kadar yap
mazsın. Bunu kilçük kard~ine mi 
yazdırdın?" 

Kagınvalde 
Hanımı Ziyaret 

Saliha kocasına dedi ki 

Alaettin Bey dUşündü: 

- Haydi çıkalım, dedi, kö
peği de beraber götiirelim de 

hiç değilse hayvancağıı biraz 

hava alsın. 
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Bu Haftaki 
Yeni 
Bilmecemiz 
Bu 
Resimde 
Gizlenen 
Şeyi 
Bulunuz 

Bu resmi kesip bir kartpo .. 
tala yapııbnnız. Sonra boya 
kutu.un çakanp (B) lwiile ıa.. 
terilea yer&ori maYiye, (G) urfile 
ifaret edilea yerleri Jetile. (O ) 
hadile işaret edilenleri portakal 
nagine bop_11nız. Beyaz ıklw 
oldofu gibi bırakılacakhr. 

Boyama iti bittikten IOftra 
aıüul bir resim elde etmif ola
.-kstaız. S. resmi BUmece Mu
lıarririmize ı&nderinia. Mınaff_. 
lriyetle boyıranlardan 150 kifiye 
muhtelif gllzel hediyeler verilee 
cektir. Cevaplarınazı on bet ıUn 
iç•nde ghcleriniz. 

Lastikten 
Oyuncak 

Mektep çantanızı kanşttnrsa• 
nız, içinde birçok koçuk. işe ya· 
ramaz IAstikler bulacak .nız. Bu 
listik parçalannı küçük toplu 
iğnelerle garip biter hayYan 
haline getirebilirsiniz. 

Lastiklerden bliyilğllnün albna 
ayak vazifesini görecek dört iğ
ne sokunuz. Ba vazife ini göre
cek küçük bir lastiği diğer 
bir iğne ile ön tar&ıfa yaoıştırı
nız. Bu lastiğin iki tarafma kı; 
lemle siyah birer göz yapınız. Bır 
iğne de kuyruğa yapıştırınız. 
1 te size mükemmel bir hayvancık. 

E inize boş lastik geçtikçe bu 
oyuncakları fazlalaşbrabilirsiniz. 

s P ST KULÜBÜ 
KUPON 

Şlmd n aonra Son Poıtıı KIUbDna 

• %.& ol bilmek için her hafta hı& u7fada 

tıC!redeceğlmiı: kuponlardan dört tane 

Oplıyıp gctlrme'c nya gijndermek 

tllıımdar. Bıa kuponları kuıp loplayıaır~ 

Emelle Gün Ay, karda kızak Köpeği kızağa bağlayıp koş-

kaymıya çıkt tar. turmıya başladılar. 

Oyun 
Ve 
Oyuncak 
Abajör 

ETcle ~ için ti
.... aMjlr yapmak iater mi
llllia? E.. lmllamJaa ,.....tala
,. kabak'... atmımalınat rica 
..... • kap.klan ahp ...... 
icW iyice JIUJUW' ... 

Kuruttaktaıı 1enra kenarlarını 
daze:tip tam yarım yumurta tek· 
liai veriııiı. Sonra bir iğne ile 
kenarlanna tlç tane kaçnk de
lik açınız. Bu deliklerden iplik 

geçirip uçlannı yukarıda birleşti
riniz. 

işte abaj5r elinizde demektir. 

Şimdi bunun içine gece kandil· 
)erinde kullanılan mumlardan bi· 
rini yerlettirip yakınız ve abajö

rünüzU asınız. Pek hoşunuza 

gidecektir. 

Şifre ile 
Muhabere 

Mektepte arkadaşlarınız ara· 
sında gizli muhabere etmek isti-

yorsanız. size bir şifre öğretelim. 

Bu şifreyi tatbik ederseniz yaz

dıklarınızı arkadaşınızdan başka 
kimse anlıyamaz. 

....,_ •erald.,.•tt 
Bbia Nalreclclia laocaf 
s.a.,... PÇ.klerl 
Sab .... ~ ..... , 

* 
Çeldyork• , .. ,... ... 
Bir.. ltef.. altı.. • koni 
Nihayete Yınr-. 
tam ellide IOll kcwa t 

Yu pil.. Han •cak ı 
Pek ziyade terlermif 1 
Bizim akılla hoca 
Şöyle bir karar vermiş; 

* 
•Salan. gece vakb, 
"Serinlikte çekerim 1 
"Sabahleyin rahatça 

.. Ciçeklere dakerim L., 

Bhçeden kovalann 

En büyQğünü seçmiş 1 

Gün batınca, o gece 

Kuyu baıına geçmiş 1 

Her nasılsa eğilip 

Bakınca içeriye, 

Bağlrmış: "Zayalh ay 

Kuyuya düşmüş 1 .. ,, diye 1 

Hiç ay yere düşer mi f.. 
Bu hoca hikayesi f •• 
Meğer kuyuya vurmuş 

Gece mehtabın aksi f 

Fakat köpek kediye rasgelir 

gelmez her şey altüst oldu. 

Emelle Gün Ay da yere yuvar
landılar. 

• 

•• 

Demif ı .. Biçare ... , .. a. 
"matlAka brtaraalı 1 
.. Bolld boful-p. ıidet, 

.. Çe...Ue çabnaala L... 

Eliacleld kOftJI 

Hemea bir JW• atmq. 

Sonra. çengeli kap1p. 

içeriye fırltamq f 

* 
"Ay,. ı çıkaramamıı 

Geçmif böyle aaatler J 

Çengelin ıini ucu 

Taıa tıkılmlf meğ'erf 

OJanca kuvvetini 

Verince bileklere, 

KopmUf çürük ip.. Gelmiı 

Hocanın sırb yere 1 

Görmllş, arkası üstü, 

Bir anda gökyüzünü : 

Havadaki beyaz ay 

Kamaştırmış gözünü 1 

* 
Demiş kendi kendine: 

"Hiç merak etme artık; 

"İpi kopardık, amma, 

"Ay,, ı sudan çıkardık!. •• ,, 

BÜYÜK BABA 

Şifre şudur: Alfabedeki keli
melere (A) dnu başlayarak birer 
numara koyunuz. (A) harfi (1) 
olursa (Z) harfi 28 olur. Bu su
retle harf yerine rakam kullanı
nız. Kelime bitince nokta koyu· 
nuz. Kendi aralannızda tecrübe· 
sini yapımı. Pek m~mnun olacak 
ve her vakd tatbik edecek~ni~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

- ---,, 
r 1,.------~ 

1 - Mahallede Cabi Beyin 
e.şva ını sat yo .. lardı. Müzayede 
~ ~muru bir vazoyu satıyor ve 
ngırıy:>r<lu. Beş lira .. Beş lira ... 

2 - Alb. 1 3 - Altı lira... Alta lira., Ve-
1! riyorum. 

1 

4 - Yedl 
Müzayede memuru - Artı

ran kim?. 

eçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

18- 2 - 932 tarihli nUsh:-mızda 
neşrolunan (cambazhanede saklı 
hayvan) bilmecesini iyi boyayan-
Ia rdan hediye alacakların isimlC4 
rini aşağıya neşrediyoru~ 

Hediye alacaklardan İstanbul· 
da bulunan kari&erimizin pazar
tesi, perşembe günleri öğleden 
sonra bizzat idaremize gelerek 
hediyelerini almaları lazımdır. 

Y almz tqra karilerimizin he· 
diyeleri poata ile adremenno 
gönderilir. 

Son Posta KulUbUna Aza 
Kaydolunacaklar 

Kabatq erkek llleal talebeoe 
slnclen 301 lamall, l.tanbul lldncl 
mektep tılebelind• US Kamer 
Süre11a, Beroilu 8 mcu mektep 
bqinci aaadtai· 408 EmlM &. 
mahat, Kuampqa 21 inci mek• 
tep 46rdGDcl ....ıtaa • An-
1.omaa, Dant,,..a orta mektep 
talobeaindea .tO Ani a., Ye 
Huumlar. 

Birer Adat Santimetreft Clhal 
Kazanaatar 

Galata s... e ...... mektebi 
talebeaiıad• 110 Marko Kalepa, 
Kanlıca 36 ana mektep ilôad 
sınıf talebetindea 21 Ferih• 
luet, lataabul Erkek Iİleli birin
ci ı.oaftan 504 MUltafa Kemal. 
Heybcliıda llkmektep ~d 
sınıftan 28 Mahire Handan. itli 
Terakki lileal beflocl • 
31 Fuat, Beyazıt S..inci mektep 
talebesinden 285 Fazıl Hamit. 
Beyoğlu dokuzuncu llkmektep 
ikinci ıınıftan 268 Şükril, Be
yoğlu 12 inci mektep beşind 
s nıftan 128 HOseyio, Beyazıt 
Albnca mektep taleboainden 281 
Handan F eni, lstaobul Erkek 
liseai birinci sın ftan 265 Turhaa 
Bey ve Hanımlar. 

Birer Adet Albüm Kazananlar 
Ankara Sakarya mektebi be

fİDCİ smıftao 7 4 Adil, Ankara 
ortamektebi birinci sınıftan 216 
Feridun, Adana ortamektep ta• 
lebesinden 265 Ertuğrul. lstanbul 
49 uncu ilkmektep üçüncü sı• 
nıftan 164 Nihat, Snleymaniyo 
Mebmetpaşa yokuşunda Türbe 
çıkmazında 4 numarada Bedriye, 
İstanbul 44 üncü ilkmektep be
şinci sınıftan Melahat, Muğla 
ikinci ilkmektep beşinci sınıftan 

133 Fuat, Menemen Kubilay Mek· 
tebi birinci sınıftan Berkemal. 
Fatih 13 üncü ilkmektep ikinci 
sınıftan 244 Cemalettin, Sıvas 
Fevzipaşa ilkmektebi beşinci 
sınıftan 453 Musliha. Ku• 
leli Askeri lisesi 11 nci sınftan 
26 J Hakkı Suha. Samsun Kız 
orta mektebi talebesinden Ay· 
han Rahmi ltanbul Birinci ilk· 
mektep talebesinden 260 Mec
dettin Kanlıca 36ncı mektep 
dördüncll sın ftan 50 Mahmure, 
Hanım ve Beyler. 

( ~kaıı yar> 

5 - Bir de baktılar ki kom• 
şunun Glln Er.. Müzayede me
muru onu yakalayınca kapı dı· 
şan alıverdi. 



(SON POSTA> d• Hnn1111legze bUtü11 

ıençlerin kalp vt' -.k i9lerindt uı • nimi dert 
onatMfır Allenlae, doetl•rınııa elylu <•mcdiğl"h 
•tk clertlcrlnizı Ha ıumt.,u:ye ,arımı. H:ınn•· 
teyae ya he r ıiinkü , .. __.. ve,Ja huıuıi ..-. 
tupla Ct'\'ap urir Hanımteyıenin fikirle ri, birçok 
ıençlerı bilyül\ mütküllerden kurtarıyor. 

Dertlerinizi Hanımte9zege Yazınız 

K 
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C SON POTA l '-adınl.orı \r ııenç ı,.,.ı,., 
:tlikadar rcff'!n ntevtular~ her eyclea fala 
rht'mml1eı vermelctedır. 

$1md•n -ra ~•ftada bir defa Kadın aay· 
fa11111s olat•0tk " llMıı 11yf:ıda ş11nlar buhnıacakhr 

Güzel "ik .. --=.leler·, ..on modalar, çocup· 
tlUIUft l<'rblyeai, l'Vİniz; 1 fÜZelliği, CY fs)erİ, 
el itleri H saire". 

Her 

Hafta Bu Sütunda 

Güzellik Dersi 

SinemaArtistleriNasılGiyinirl 
1 

Çocuğumu 

Nasıl 

Eüyütmeliyim? 

Bu Sütunu Takip Ediniz, 
Güzelleşmenin Sırlannı 

Öğrenirsiniz 

Son Posta, güzellik mlleue
Mlerinden birinin yardımam te· 
•m etmiştir. Her hafta bu 
llhmda tozellik denleri •erecek 
w karilerimize ,aaelleşmenin sır
ı...aı atretecektir. MUZll', tehli
ke& 1ollardaa kurtularak aibbi 
Wr feldlde ıiiaelJiiiaDi temia 
emek ilaiyo..-.ı lau llhmu ta.. .... 

• CUcle ihtimam, glselrljbl al-
fahliai tefldl eder. F .. at buna 
fıilı u bilir, bilenler de bildikler 
ılni •uatazamaa takip etmezler. 

Ma•affak olmak için 1ebat Ye 
iarar 1Azımd1r. Halbuki ı&zel bir 
elde malik olmak, pde oa 
Milramıı feda etmiye -detmu ..., 

Gtbel cildin birinei tarh iyi 
haeffhtlr. Her gün mantazam 
Jlr6ylf cilde tazelik Terir. Yai
mura, kara, ıouk ve ucaia rai· 
men her gün muntazam JlriiyO.
ler yapımı. 

Teneffüs 
Eğer yUrüyüı yapamaısanız 

sabahla11 pençerenizi açınız ve 
fUDlar1 yapınız: 

1 - Nefesinizı , son tabam· 
mülüolize kadar içeri çekiniz, 
sonra nefesinizi bırakınız. 

2 - Nefesinizi alırken yavaş 
ahnuı:, verirken çabuk veriniz. 
G&ndOz de bu hareketi arada 
•ada tekrar ediniz. Geceleri de 
açmk pençere ile yatmıya alışımı. 

Bu uyede kanmızela fazla 
•ivellidiilhamuza alar, muzır ve 
ubirleyici tesirlerden kurtuldr. 

MasaJ 
Akşam yatarken cildiniz Uze· 

rine hafif miktarda krem sUrü
aüz, ve yukardan aıağl doğru 
Jftzüniize masaj yapmaz. Masaj 
yaparken çok bastırmayımz. Bil
hassa göz altlarında ve çene 
dibinde etinizi incitmemeğe çalı
tmız. 

Vücut için jimnastik ne ise. 
cilt için masaj da odur. Masaj 
tenin adelelerini kuvvetlendirir, 
gerer, fazla yağı izale eder ve 
bu suretle çehrenin tazeliğini ve 
tabii şeklini muhafaza etmesine 
yardım eder. 

Masaj, kam cilde davet etmi
ye yardım için, gıda almasına da 
hizmet eder. 

Masajı yaparken mutlAka bir 
ayna önüne oturunuz. Bu sayede 
elinizin harekahm kontrol edebi· 
lirsiniz. 

Masajdan sonra yüzünüzü 
yıkayın z, bir havlu ile yavaşça 
kurulayınız. 

Bu tuvaleti akşamları yapma
yı ihmal etmeyiniz aksi takdirde 
dit katı l, şır, ve nezaketini kay
b<>der. Yüzünüzü kclonya ile- ve
ya s.,bun!a yıkamayınız bunların 
i' ·i~i e ci· elin g üzeLiğine zarar 
ver: 

Elbisenin rolü mühimdir. Güzel bir elbise 
sahibinin çehresini, boyunu, vlicudunun hatlarım 
başka türlü ıösterir. 

Çehrenin hatlan fena olabilir. Vlcutta uf ak 
tefek kusurlar bulunabilir. Güzel bir elbise bütün 

Her 
Ev Kadını 

Neler Bilmelidir? 
Sebzeyi 
Tazelenıek İçin 

Soğuktan ve kardan müteessir 
olmuş sebzeyi pişirmeden evvel 
soğuk suya atınız. içine biraz 
karbonat desut atınız. Bir kaç 
saat o halde bırakınız. Sebıe di
rilir ve tazeleşir. 

Pa1ates 
Köftesi 

Patatesi kaynatup iyice ezi
niz. içine tuz, biber, bir dövül
mliş yumurta ilave ettikten son
ra köfte haline getiriniz ve kı
zartımz Ucuz ve nefis bir ye
mek olur. 

Taş 
Merdivenler 

Mermer taş merdivenleri yı
karken suya bir parça nişaste 
ilave ediniz. 

Demir 

bu kusurları izale etmiye kafidir. 

Bunun misalini sinema artistlerinde görebilirsiniz. 
Elbisenin vücude, çehreye verdiği, ahengi, ve 

güı.elliği aelamak için duvardaki resimleri tetkik 
etmek kilidir. 

ilk Bahar 
Şapkaları 

Mut/ ak Takımı İlk baharda hasır şapl<a modalarından bir kaç nümune 

Demir mutfak takimlara kul
lanılmayarak bir yere saklanacağı 
zaman. zeytinyağ veya vazelinle 
yağlayınız. 

Yumurta 
Lekesi 

Yumurta lekesmi çıkarmak 

için, kirlenen eşyayı soğuk ~uya 

batırıp kısa bir müddet tutunuz, 
sonra sıcak su ve sabunla yıka
yınız. 

-
Çocuğun nzu iyi Besle meni 

Ve Büyütmenin Es zıslı 
Şartları 

Pek az anne, çocuk biiyiit
menin ne biiyük bir mesuliyelİ 
ihtiva ettiğini müdriktir 

Her anne çocuk sahibi olm.ı~ 
İlter. Fakat her anne cvvc:i 
çocuiu büyülm~k t•sul?erini ö~r 
re-nmeJi, ondan srnra anne olma
yı rlüşünmelidir. Çünkü bir 
kadmın hayatla en büyük kıyme
ti, çocuk yetişlirıncklir. 

Bir Kahvea~ta 
Çecuğunuzun kabveaihsı, onun 

en bftytk gıdasıdır. Çocuğunuvı 
kabvealb olarak ne veriyorsunuı .' 
Bunu bilmiyeo anneler, çocukl~ .. 
rına ya iyi kahvcaltı vermezler, 

· yahut mua1r teyler verirler. 
Çocuk ekseriya kahveati~ınd1111 

müçteniptir. Sevdiği, s~vme iV,ı 

feyler vardır. Kendisiaıe, fay< aıı 
olsun, faydasız olsun, daima sev

diği şeylerin Vl!rilmesini ister. 
Evvela bunun onunu almalı, 

çocuğun sabah gıdasını munta· 
zam bir bale k< ymaiıd. r. 

Çocuğa sabah ilk verilece 
ıey portakal suyu, olmadığı tal,· 
dirde herhangi bir yaş rueyve'!ir 
Y q meyve yok&d erik kompc~· 
tosu da verilebilir. Kuru üzüm de 
iyi bir gıda olabilir. 

Meyvadan sonra yogurt, yu· 
murta, yağ ekmelc, siıt ve} 
kakao vermelidir. Bunla m h 
sini birden vermek şart değil i 
Çocuk yeknasak yeme1. ten çabuk 
bıkar. GıdaMm her giin de ,İf 
tirmek lazımdır. Mesela yoğurt· 
tan bıkan çocağa sütlaç, mahal· 
lebi, krema verebilir~iniı. Yumu · 
tayı diğer gidah 
değiştirebilirsiniı. 

Çocuğun sabah 
tazam ve besleyici olmıtzsa , ögl 
ve akıam yeuıeklerinin 
olması onu s hhatlı 
kafi değildir. 

Daha kiiçiik çocuğun c: ~'°' 
ve kemikli büyüyebilmesi iç. rn 
balık yağı , bol sebze ve ço b .. 
vermız. 

Çocuk ~çin 
gıda teşkil eder. 

Çocuğa kahve ve çay verıo 
yiniz. Bu iki içki çocuğ ı si• ır 
kuru, ve haşin yapar. 

Öğle yemeklerinde 
tavuk, balık, sebze gibi 
ler veriniz. 

Öğle yemeğinden sonra ço' 
cuğu yatırıp istirahat ettirini$' 
Koşup oynamasına müsaade el 
meyiniz. Uykularmm, intizamı 

dikkat ediniz. Gece mümkün ~ 
duğu kadar hafif yemeld 
yediriniz. Hatta mümkünse sii 
meyve ve sebze ile iktifa edioİ 
Çocuğu beslemek gayretile, a ~ 
ve yağla yemekler yedirmeyin' 

Sofra 
Ört illeri 

Renkli sofra örtülerini sotf 
su ile yıkamayınız, rengini at 
Eğer örtüde leke 'arsa, le 
k sımlar1 yaş tuzla ovuıök 
doğrudur. 
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Haftada iki Defa Spor 

SPOR 
Pe,..embe •e Cumarteai Günleri 

Çıkacak Spor Sayfalanmııı 
Okuyunuz. .. 

s 
~ 

Bedii Sporlar j 
Boks Ve Yüzme Bu Hu
susta Birinci Saftadır 

Cansız bir modelin •anı•d« canlı bir wıziget 

Spor, bayatın her cephesinde barile, bedii derecelerini tayin 
Akatle takip edilen bir mevzu etmiflerdir. O içtimada timdiye 
elah beri, ... 'atklrlar ela apor- kadar Almanyada mevzuu apor 
alarla yakından mqgul olmaya olarak yapılan eserler tetkik 
..... mıf)ard1r. Bilha.. Alman edilmiştir. Neticede erkeklerde 
lleykeltrq ye reuamlan menu- boka. kadmlarcla ela Jbmeai• 
a..ı r.rdan almakta en ileri bedii yaziyetleri en çok olu 
plealerdir, aporlar oldutuaa karar Yerilmit-

Geçende laUSU1i bir ~macla 1 tir. Teniı bu humata bu iki 
a.plaaan Alman m'atklrlan apordan çok 10nra ıelmekte-
.... telif aporlum, wuiyetleri iti- clir. 

lngilterede j Mısırda 
Futbol Kupasının Dömifi- Macar Ve Mısır Milli Ta
nal Maçlarına Başlanılıy.or kımlan Berabere Kaldı ar 

Londra, 29 ( A. A.) - Fut bol 
kupasının kur'ası neticesi dömi-

finale kalacak olanlardan Arse
aal'in Mançester Citiye ve Villa 
Parka'a karıı çıkacağını göster
mektedir. 

Bu maçın tekrar edilmesi 
icap ettiği takdirde, oyun Şeffild
Vednesday sahası üzerinde yapı

lacakbr. 
Şelaea takıma Nevkutel takı

.Ue kaqılacakbr. 

Yeni Koşu Rekoru 
Nevyork, 19 (A. A.) - lsveçli 

llir Amerikan olan Gene • Venz· 
ke, kapalı sahada yaptığı 1500 
metre mesafelik bir koşuyu 3 
dakika 53 saniye de tekmil etmek 
9Ul'e!'.le yeni bir dünya rekoru 
tesis ey:emiştir. 

Hokay Maçı 
Belfa t, ( A. A.) - Beynelmi

lel bir H ·ey maçında lrlanda 
t s t ı,ı 1 e karşı 

Kahire ( A.A. ) - M1&1r ve 
Macar Mitli takımları ars·n•'a 
icra edilen futbol müsabakası 
sıfır sıfıra beraberlikle bitmiştir. 

Macar Milli takımı şimdiye 
kadar !skenderiye ve Kahire ta
kımlarını ayn ayra dört defa 
mağlôp etmişti. Beraberlikle ne
ticelenen bu ı açtan pek mem-
nun kalan Mısırhlar; Milli takım· 
larmın Macarları yenebılecekleri· 
Dİ ümit etmekle beraber, 
Macarların kendi oyuncularmın 
fevkinde olduklarını da itird 
etmektedirler. 

Bir MaglObiyet 
Londra, ( A. A. ) - Maruf ln

giliz amatör Kotinthians takımı 
Zlirih'in Grassoppers takımanı 
1 e karşı 4 le mağlüp etmiştir. 

Yunanistanda Futbol 
Atina, 29 ( A. A. ) - Panati

naikos ve Aris takımları arasında
ki futbol maçı O - O berabere ne· 
ticelenmıştir. 

p 
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Kadınlar 
Hergerde 
Tuvalet yapar 

Sporcu Kadınlar için 
H· ·i Tuvalet Çantaları 

icat Edildi 

Kacbnlann erkeklerden fula 
apor xapbklarma rlren fabrika -
lar. kadınlar içİll sporlarda kuı. 
laa.Jabilecek tuYalet efYUl icat 
etmiflerclir. Hali U.rct. laer apor 
için ayn tekilde tu•alet ~alan 
yapılmıfbr. MueJ• ata Waen bir 
kadta ip. ketfetlilea tuvalet 
~tulle, ,..... " Teaia O)'IUJU 

kad,aan k..U.dli\- cllllalar ara
mada bayOk f..-ldar ....... 

A••1G11lar - )aplll• tuYa· 
lct ça••lara moclell11W• a.en. 
ai beruM.,.. ---... ta 
ı·kM••~ir.. S. ~-··• itiodeki 
~ ... w .U.k kotaell, .. , ...... 
blar• •uka"met edela.ilecek tan• 
ela ya&>W.~. ~uoalu içia 
7apilaD çantalarm en ,U-1 taraft 
ka)'lf yerine at ku~clan &n
len çok ZAlİf lm1up1ardır. Bu re• 

simde gord unüz lngi iz Mıs i i 
yarış aras r.d ki za nandan istifa· 
de ederek dudağmın boyasmı 
süriiyor. 

Otomobil 
Yarışları 

E Bourget , 28 ( A. A. ) 
Otomobil yarışçısı Kayton iki ar-

kadaşile beraber buraya gelmit
tir. Mumaileyh Monthlery otomo
bil sahasında 24 ve 28 saatlik 
otomobil rekorlanm karmıya te
ıebblis edecektir. 

Rugby 
Edinburgb, ( A. A. ) - Bey

nelmilel Rugby mevsim f8mpiyo
nası için 30.000 ıeyirci huzurun• 
da yapılan maç_ta lrlanda 8 e 
karşı 20 puanla lskoçyayı mağlOp 
etlDlftİr. 

a ........ fi•d•• ...... perfcmbe ve cumar• 

tui ....... el••" htte ltafta•a Hd ..,. •Jf••ı 
-.ı"Mecektlr. 

,......,. rlnkG aper aaJfaa Ada cliaJ8 ipe!' 
hareluıllerial, ......... .., ........... , 
ok•1aeakamı. 
c..artee1 .. ,tMnHla C11aa rlwki •açlarııt 
tahlllı..a b.ı.cak ...... 

Yorucu Sporlar 

Skiy Sporundan Bayılan 
lara Tesadüf Ediliyor 

Amerikada yapılan klf olbn- yerlerden birisi de spordur. S. 
piyatlan, sporda fimdiJe kadar Hneki kat olimpiyadtbda Ameri-
<eeule etmİf kaid~lerin bi~o- blalaran zaferi yalmz bu 61çllll 
ğuna dejiştirdi. ga,nt aeticaiacle tahaklaak tıl-

Spurlann yoruculuk cihetinden mittir· Derlaal illve edelim W 
enelce yapahwf olan tunifleri l aporda llçll6 gayret nekads 
bu olimpiyattan IODn deiif- lku•la •e faydalı ite, ilçftlll, 
miftir. " ......- pyretler de obclar ... 

L yorucu ve ea Mit olarak 
birinci derecede İIİllllerİ ıeçen 
aporlana yerini bir ıti ieliP 
klf lpOrlanDID alabileeeibü ~ 
1e Wt et.ezdi. Ea Ulif .,_. 
lan bile .. ...... ... tat
bik eden Am.iblll8r, lmak 
Ye buz patinajlarmm ••
ve teklini dejiıtirdiler. 

Avı:upa dqı.tmU, ~ia 
tüzel tepelerinde bir ...... 
halinde tatbik edilen Skiy apGr• 

timdi en qar Ye en f6ç pnflu 
aruma airmip. 

Kıı olimJ>iJatlarnıda Amerika
yı galip çıkarmak için Amerika 
pmpiyoiılannıo alam kadar 
çakan feragatlerile kızakçalana 
sarf ettikleri gayretler epeyce 
belli bldu. 

Şimdi aporlann inADlar l\ze· 
rinde bırakhkları tesirleri alçen 
m\itehassıı doktorlann tetkikati
le kızak yarışlannın boka ••çan
dan daha ziyade Ylcudu yorduğu 
aabit olmUftur. Bu nazariyeye 
taraftar olan doktorlar bu loş 
olimpiyadında birinci gelen ek
serı atletlerin yarısın IODunda 
bayıldıklannı kaydediyorlar. 

Fakat biz bu neticelere hay-
ret etmemeliyiz. Çünki sporda 
cehit ve gayret, programh Ye 
ölçülü o!nıak şa• tile, birinci de
recede gt:l'r. T '=mbelliğin, daha 
doğrusu ataletin bannamadıia 

rarhdlr. 
Birinci -.. dalaiJ .... ceWt 

ve pJnt A•crllrahlan ufelıe 
11t•dl. Son kıw ı.... .._ 
pyretler, .... tembelllk ....... 
ld IPOl'CUJ'I pn yolda ......... 

Ejer Yarın 
Hava Güzel 
Gider e ... 

Geçen cuma ,..a hirlraf 
futbol ml1Abuua yapılacakU. 
Fakat cuma ubüı birdenbire 
bathJ• kar hrttnuı hepimill 
nimiadıe .1Hra11mıya môk6m etti 
we- tabii maçlar da yapdamada. 
O ıthıdenberi han- iyilip 
yüz tutar tarafına 2iremeclik. Bum 
rajmen lstanbul Futbol Heyell 
maç proıramlDI teabit Ye illa 
etti. Eğer hava yarııı açık ve 
müsait giderse ıu müaabakals 
yapılacaktır: 

Taksim stadyomunda Süley
m~iye • Kasımpaşa, Ey&p - Bey
lerbeyi, Alhnordu - Hilll, S&t~,. 
maniye· Anadolu, Vefa- Beyka. 

Voleybol IUsabakaları 
Yana Galataaaray aalonuada 

afağlki takımlar aruanda Yole,. 
bol tampiyona alaabakaluı 
baıhyacakbr : Topkapı • Ey&p. 
Vefa· Slleymaniye, Betiktat· Ga
latauray. 



Haftada Bir Defa 
Muallim Sayfası Her Hafta 

Perşembe Günleri 
Neşredilir. 

MUALLİM Bu Sayfada: 
Yeni ta-biye cereyanları - Büyu'• ter
biyecilerin lıayab - l'ürkiyedı! "eıı i ' 
nazariy~1erin tatbikatı - Mua !i · ·r : SAYFAS./ dert 1e ri - Y eni t ecril1><.• 'er 

Çocu 
So 

• 
çı e 

..... .. 11tep1et, memleketla ' uf .. . terblyed .fo1m DeuveJ 
••yatile dop.da• cloa••J• temu •pparak lfname " diye bir 
laalincle41r. Memlekette hiçbir .... brmUfhlr. Çocuk. lcln-
laaliret tuMli yektw ld mektep · eh yqamğl muhltta laer tlrlll 
onuala allkaclar olmuan. Bizde faallyetlerile allkadar olmaua. 
ltuı aaa HM. batta - udir dabl 90llra o muhite nud intibak eder? 
olsa .. bua auallimler, pculdana Ruslar, bu yeni terbiye tamam 
kitabı clenlerdea bqb ltir teJI• ehemmiyetini pelc p.bak Ye pek 
uifaşmamalaruu iaterler. •Çocuk. ,Ozel anlamıılardır. 19'l8 1e11e

,ocuktv; oaa blytlldere ait ıinde baılıyan bq teaelik pllni 
itlere kantmalan, Yakitlerinia tahakkuk ettirirken. mekteplileri 
ziyaına Hbep olur Ye onu bay• ondan hariç bırakmallllJbr. Mek .. 
)iz eder ,, derler. Ba eski bir teplerin umumi tedrlaab da beş 
ıihniyettir; artık bayle zihniyet- ae~elik plinla allkadudar. 
te muallim, bugnnlln iatediği işte resmimiz, Novonsisld bir 
talim ve terbiye iıini yapmaktan mektep talebesinin. Rusyanın ik· 
tcizdir. Çocuk hayatın içinde Ye bsadi ihyasına mftteallik olan 

.bayat ile beraber, yetifir, terbiye beş senelik plAlll nasıl tetkik ve 
olur. Mefhur Amerikalı filo• tetebbü ettiklerini göstermektedir. 

Çocukların 
Musikiye 

Bize çocukluğumuzda 11
musiki 1 

ruhun gıda11dır." derlerdi. Bu 
söz çok d<>tru olmakla beraber 
mekteplerde ilmi bir ıurette 

musiki tedrisi, bntün gayretleri· 
mize rağmen, henüz temin edile
memiştir. Biz~ musiki bili hey
hey~i, dümtekli musiki olmaktan 
kurtulamamışbr. Bu musiki genç
liğe zevk, neşe veriyer değil, 

ha tta kulaklarına bile girmiyor. 
Halbuki iyi hir musiki kendini 
ister istemez dinletir: yeti~kin 
in sa "Jar cleğiJ, he.ıüz weuı.;J\;!l<a 

çocu1dar bile ondan zevkalırlar. 
İyi bir mus:ki ... en hayvanların 

Kulaklarını 
·AJıştırınız 

dahi ze•kiyap oldukları tahakkuk 
etmiıt;r. 

Biı bu eok mUhlm terbiye 
vasıtasından istifade etmenin yo
lunu bili elde edemedik; çllnki 
çocukların ruhuna söyliyecek bir 

musikimiz yok. "Heyhey" U mu· 
siki. zihin musikisl olduğu için, 

ondan zevk almak az çok o mu· 
sikiye alışmış olmayı istilzam 

eder. Şu resme bakmız: Rusya
da çocukların musiki zevki nasıl 

uyandırılıyor, nasıl terbiye edili
yor. Lening .. '1tta Çocuklar E\•inin 

konser salonunda, çocuklar sen
fonik musiki dinliyorlar. 

Beynelmilel 
İkinci 
1 Çocuk Konğresi 

= 

z. 
Beynelmilel ikinci Çocuk U· 

mumi Kongresi •8 temmuzdan 
21 temmuza k&dar Ceoevrede 
teplanacaktır. Kongre Uç şubeye 
ayrılacak ve bu şubelerden her ... ,..,,,.., .... 
biri bugtınkll meaclelerin en mü- E lli 
bimlerinden olan mahdut mik· 

F"'1!i~. 

tardakiJeri tetkik edocektir. 
Mnmkan olduğu kadar u mft. 
mllnakqalt umumi konferanslar 
da •erilecek. 

Bu koqreye iftlrak edecek• 
ler fU ltet makaleye aJnlayor. 

1) Hllllmetleria murahlaulan; 
2) Muhtalif •••leketlerin ma• 

laalli idlreleriaia mnrelahuları; 
3) u ... ı ft hUIUll hayır 

.. e11e1elerlain •walııhutan; 
4) F...._ iftirak edelller; 
5) Mlfterek• iftiralc eclealer • 
ilk cllrt ..Uulenla ua• 

konpnin ltotn. içtimünnda 
lluar bulunacaklar, mDnakqalara 
iftirak edecekler, resmi kabul· 
terde, ziyaretlerde V. S. de bulu· 
oacaldar n koapniD batDn 
aepiyabm alacaklar. Betiad ma· 
kale azua mDnakqalara qtirak 
etmiyecek ft nepiyab almıya· 
caldardır. 

Kongrenin her ua11 2S altın 
frank pefİa verecektir. Bqinci 
makule uua bunun yar111 olan 
12.5 frank &diyeceklerdir. 

Bu hu.saata fazla mal&mat 
almak iatiyenler, kongre kita· 
betine mliracaat edebiJirler. 

Adres: Union lnternatinele 
de Secoun aux Enfanto. 31 qnai 
du Mont-Blanc, Geneve ( Suitde). 

Cenubi Amerikada 
Ameli Mektep --

Beynelmilel yeni terbiye bü
rosunun milessisi ve reisi olan 
iki sene evvel de lzmir ve lstan
bula gelerek terbiyevi konferans· 
lar veren Adolf Ferriere, 1930 ı 

senesinin sekiz ayını Cenubi Ame
rikanın Ekuatur, Peru, Şii~ Ar
genlin, Urugvay, Poraguay menı· 
leketlerinden bahsetmektrdir. Bu 
zat n ifadesine göre bu memle
ketlerin maarif idaresi, yeni ter
biye esasanı kabul etmişler ve o 
yclda muvaffakiyetle yürümekte 
bulunmuşlardır. 

Yeni Mektebe 
Doğru 

Berlin radyo merkezinde ve
rilen konferanslarda (Yeni mek• 
tebe doğru) meselesi mevzubah· 
solmuştur. Bu hususta alta müte
hassıs, terbiyevi tecrübelerinin 
oeticelerini söylemişlerdir. Bert· 
holt Otto nun tecrübe mekte· 
binde çocuk, tabii temayOllerinin 
inkişafına göre büyü.müştür. Al
fred Aodreeseuin köy mektebin· 
de, sağlam ve sade köylerin mu-
hi linden ve muallimle çocuk ara
sında münasebetin itimat esasma 
müstenit elmasından istifade edil
miştir. Fritz Kaısen, nin şehir 
mektebinde, büyük şehirleri ter
biye merkezi olmak üzere sitavış 
etmiı ve bu şehirler ci'laruıua, ı 
her bir çocuğun, kendi şahsi is-

Sallayi memleketleria.Je, Fab.- 1 
rib aermayedulan kadar DeYI .. 
ti de clltGadlrea mlhi• ltir me
aele varı Eli ite yatla-. intisap 
eltili -·atın Uk teluallderine n
laf ifciler yetif tirmelc.. Muell bir 
dokuma fabrik .. aa, bayata yeni 
ablmıı bir ıend İfcİ almuun bir 
çok malllurlan ftl'. Bir kere o
ıenç, belki de bu iftea başka 
bir ite daha htidatlıdar; b..... 
dan sonra. iti yeniden ijren
mek için bir haylı uman. 
İf arumda, futa bir kalabalık 
etmekten başka birşeyo yaramı-

yacakbr. lfalltuld a çok işi 
bnamlf, eli ite J•t.lt bir işçi, 
fabrikaya ıeUı' relmea acemilik 
ptermeL 

itte memleketi ,enlb•tWI 
yapmak Uıtiyaeaada balaaan Rua
lar, ba cihete bllytık bir ehem
miyet Yermlflerdir. Mektepler, 
birer at6lyeye dlSadOfO gıöi, 
bOyGk fabrikalara merbut mek .. 
tepler de aç.lmaktadll'. Resmimiz, 
b&yle bir fabrikaya merbut olan 
bir mektepte. talebenin teıviye
cilikle meşgul olduldarıaı ga.. 
termektedir. 

Çocuklar Kışın Hangi 
Sporları Severler 

Her millet gençliğin, bizim 
neslimizden daha sağlam ve 
maddi, manevi zahmetlere daha 
mukavemetli yetişmesini istiyor. 
Medeni hayat, gittikçe gtiçleşmiye 
giriftleşmiye meyyal Çocuklar 
tabii ve içtimai muhitlerinin iste· 
diği şartlara, kolaylıkla uyacak 
bir vücut, bir zihniyet sahibi 

olmalıdırlar. Onun için beden 
teroiyesi büyilk bir ehemmiyet 
aldı. Bu terbiye meyanında kıf 
sporlan da var. K · şan karlı ve 
kuru havalarda, kar üstünde kı
zak kaymak, küçük çocuklarm 
yalmz iyi bir eğelencesi olmakla 

tidatlarma göre, müşterek işe ça
hşacağı mektep siteleri vücude 
getirilmesini ileri sllrmüttür. 
-Georg Muller, huistiyao mekte
binden bahsetmiştir.· Bruno Ben
ten aann katolik ocaklaruu eau 
tutmuştur. 

1 

kalmıyor, mucip olduğu bede i 
hareket ve teneffns itibarile s h
hatı da iyice kuvvetlendirmiyc 
vesi:e oluyor. işte size üç yavru
nun skilerle kızak kaydığını 
gösteren bir resim arzediyoru7. 

Biz, bu sene bayii kar yağ~ -
ğmı ve her taraf ta birkar gün 
karla 6rtllln kaldığı haldt., ço
cuklarnı, bOyOkler taraf.odan 
tanzim edilecek böyle eğlence
lerden mahrum bulunduklarını 
görllyoruz. 

Çocuklanmızı ar: diişünüyoruz. 
dersek doğru söylemiş olmu
yor muyuz'? 

Son olarak ta Rusya da, dev
let mekteplerinin ıslah .m temin 
eden Hana Rihert, müstakbel 
vatandaşları yetiştirmek iç.in dev· 
let mektepleri tedrisatının kabi· 
Jiyetli çocuklara buram müdafaa 
etmiftit. 



o 
• • BiR DJ,y ALOG 

RADYODA 
o 

~-----------------------~----------------~----------------------------------------------------------------·------.:._ _______________________ .,, 

Vecibe - (Telefonda) Atlo 
Maımazel.. Beyoğlu bir sıfır iki 
sıfır sıfır sıfır s:fır ... Allo sen mi
ıin Mevhibeciğim! Nasılsın şeke
rim.... Ben de iyiyim canım .... 
Yoo ... Bir şey için değil... Canım 
ıulnhyor da... Niçin mi? N~_,ıl ~ı
kılmaz kardeşim! Bey Eskışehır~ 
gideli bir hafta oluyor. Halbukı 
guya be günde gel cekti.... Ha
yır.. Telgraf falan da elm i ... 
Yok ... ? şte onun içi ı m rak 
ed orum y .. İ ter m'sin Eski e· 
hire gid' orum dh e evd n ç ks n 
da b ş o g ıı ha e da 
Ne . .. red o Be O::.•U -

d . . A a a, Nıo< n a.. Ço k .. 
Sefa ıat y ri mi e · Islan :ı ... 
Y oo... Ş phe ettiğim için değil .. 
Olura... Bazan işlerini bitiremez 
de birkaç gün geçi kir... Y 000 ... 

Y oo.. Artık oka dar eminim ca
mın ... , Niçin mi telefone ediyo
rum? .. Söyledim ya.. Çok canım 
sıkılıyor da... Neden mi? Bir defa 
evde yapyalmı m, hiç kimse 
yok. Hayır, bizim Ayşe izin.ti, 
anası hasta imiş, patla.sın kafır. 
İki gündür beni yalnız bı:aktı. 
Bilirsin ben iş göremem.. Her 
şey aşçının eline kaldı, nşçımız 
mı? Erkek, erkek, Ali... Hah .. 
Evet Bolulu, nereden biliyorsun?. 
Dün telefon ettin ha ... Ne? (Gü
lerek): - KarfUUl taşralı bir er
kek çakJDca korktun mu? Yanlış 

numara verdiler z nnettin ha .. 
Evet, evet bizim yeni aşçı... Bo-
luludur.. Daha iki hafta oluyor. 
E,. Peki.. Beni sordun.. Ne ce
vap verdi?. Evet yoktum. Beyoğ
luna maniküre inmiştim. Y oo ... 
Senin telefoııe ettiğini söylemedi. 
-Evet, evet unutur kardeşim unu
tur. Allah için adamcağız çok iyi 
yemek pisiriyor... Çok namuslu 
sadık. Amma, o derece unutkan 
o derece unutkan ki; dünyada 
bir eşine daha tesadüf edilemeı ... 
Mftthiş bir şey. - Y oo - Y oo .. 
Yemek hususunda değil.. Pilavun 
yağını, çorbanın tuzunu, tatlının 
ıerbetini unutmuyor ... Fakat mut
faktan dışarı çıktı mı?. ondan 
hayıf' bekleme, her şeyi unutur. 
Meseli birisi gelse, ismini sor· 
mağa unutur.. Gelir: 

- Hanımefendi birisi geldi! 
Der.. İsmini sormağı onutmuş· 
tur ... Kadın mı, erkek mi?. Der• 
ıiniz.. insanın yüzüne sırıtarak; 

- Durun sorayım da geleyim 
der.. Bir gün sütçüyü misafir di· 
ye ta salona almıı. Posta müvez
riini yatak odama getirdi. (Güle
rek): 

- Vallahi.. Sana yeminle ... 
işte kardeşim böyle.. Başım dert· 
te, seninle iki satır konuştum da 
içim aç.Idı. Oruvar canım.. Tele· 
fone et ya... Teşekkür ederim .• 
Oruvar.. (Kapı kapanır) 

- Kimo?. Ne var ne oluyor. 
Seomiaio Ali?. Ödüm6 kopardın •• 

Eşhas: Veci he Hanını 
Ahçı Ali .. . 

Ben sana tenbih 
etmedim mi? Ka
pıya vurmadan 
girme diye? 

Ali - (Sırı

tarak): 
-Kusura bak

m:ıyın ha ı ıne
fendi unutuv rmi
şim ! 

Vecihe-Aman 
yarabbi .. Ali .. İyi 
k~senyeme' lerin 
hıznnu y mı u
nutm uyo un .. 

Ali - Hiç 
unutur muyum 
efendim.. ikide 
bir sık, sık tadı· 
na bakıyorum . 
Elim de alışmış. 

Vecihe - E.. Söyle bakabm. 
Neye geldin böyle koşa koşa? .. 

Ali - Neye mi? (Sınbr} ku· 
sura bakmaym hanımefendi. Şim· 
di aklımda idi amma.. Sizin sıfa
tınızı görünce unutuverdim. 

Vecihe - (Gülerek) Neden 
Ali Ağa?. 

Ali - Bilmem., Unutuveriyo
rum işte.. Neydi, neydi. Yarab· 
biciğim Yaresulallah pek acele 
bir şeydi.. Acaba neydi. Hanı· 

mefendiciğinı? 

Vecihe - Ne bileyim ben 
Ali Ağa.· Neye dairdi. 

Ali - Ne gibi neye dair? .. 
Vecihe - Yani ne iistüne .. 

Çarşıdan alınacak bir şey mi la· 
zıınclı. 

Ali - Yok, yok o değil 

canım .. 
Vecihe - Canım söyle .. Para 

falan mı istiyeceksin .. 

Ali - Yok.. Yok efendim. 
Saıc:nizde param var. Amma is
terseniz hazır aklın•za gelmişken 
vem ... 

Vecihe - Yoksa birisi mi 
geldi?. 

Ali - Yok efendim.. Birisi 
de gelmedi. 

Vecihe - (Hiddetle) Canım 
ne soracaktın... (Ayağını yere 
vurarak) Ne söyliyecektin .. Hadi.. 
Söylesene? .. 

Ali - Aman kuzum hanıme
fendi, öyle çabucanak cinnenme
yin... Vallahi fu kadarcık aklım
da ne var ne yok unutuveririm .. 
Geçtim olsun zaten elim aıağım 
titriyor ... 

Vecihe - E haydi bekliyorum 
&aylesene.. Yüzüme ne bakıyor
sun? .. Kuzum bugün benim ga
zetelerim gelmedi mi? 

Ali - Ha geldi ya... Getir
diler ... 

Vecibe - E... Hani gazeteı
lerim? Niye getirmedin? 

Ali - Kusura bakmaym ha
nımefendi unuttum. 

Vecihe - Hay Allah... Getir 
emi, unutma .. 

Ali - Peki efendim.. Unut
mam .. 

Vecihe - Demin ben telef o· 

Dariilbedayi san'atklrlarından Bedia Hanım 
,, " ., Hizun Bey 

Radyoda aöylemişlerdir. 

ne ederken kapı çalmıyordu. 
Birisi mi geldi?. 

Ali - Evet .. 

Vecihe - Aman Yarabbi .. 
Kimdi? .. 

Ali - Bilmem amma... Hani 
her zaman mektup getiren adam· 
dı galiba .. 

Vecihe - (Telaşla) Mektup 
t . d.? mu ge ır ı ... 

ya .. 
Ali - Evet efendim .. Getirdi 

Vecihe - E.. Hani nerede?. 

Ali - Bilmem.. Aşağıda, ga-
zetelerin üsttine koyuverdim 
galiba. 

Vecihe - Niçin getirmedin? 
Ali - Getirecektim amma 

efendim hani gazeteyi unuttum· 
ya.. Mektubu da beraber unutu
vermışı m .. 

Vecihe - Haydi koş getir, 
sersemmisin nesin?. 

Ali - Serc:em dedinizya .. İki 

gozum gör olsun haklısınız efen· 

dim.. Sersemden aklıma geldi ... 

Bakm .. 

Vecibe 
di mi Ali? 

Hah.. Aklına gel-

Ali - Yok be.. O değil .. 

Sersem dediniz de.. Bir gün, as· 

kerlikte Çanakkaleye düşmüştük .. 

Ben yine aşçı idim hani .. 

Vecihe - Aman çabuk ol 
Ali ağa .. 

Ali - Çabuk olacağım efen

dim.. Çabuk olacağım .. Neferlere 
yemek pişirirdim.. Efendime söy-

ler. Bir koşu ya· ı 
nma vardım efen
dim.. Sıkı bir J 
pata çaktım .. 

- Buyur e
fendim, geldim ! 
Dedim ... 

- Ne gel
din, sen kimsin? 
Dedi... Bir tür
lü cevap bulup ta 
kim olduğumu 

söyliyemiyordum 
ld.. Binbaşıya: 

- Size ma
lfımdur efendim! 
Dedim... Ayağa 
kalktı: 

- Eşek gibi 
ne smtıyorsun 

ulan. Adın ne:. Taburun, bölü

ğün, mangan ne .. Söylesene? Diye 

bir .kükredi . *.. Yüzünüze güller 
hammefendi.. Sanki oracıkta ... 

Tövbeler olsun.. Tepemden aşağı 

cazzadanak kaynar sade yağ 

dökmüşler gibi tutuştum. içim 

geçivermİf., Bereket.. Akbma 

geldi de korkudan çatlak kaval 

gibi çıkan sesimk: 

- Binbaşı Efendi ben qçı

yım .. Zatınız emretmişsiniz ben de 

geldim işte! Dedim. Sıfatıma 

şaplağı ç.aldıda bana sersem he

rif bir kere ben ıeni çağırtma· 

dım.. Sonra da ben binbaşı değil, 

yüzbqıyım körmüsün... Yakama 

bak .. Dedi.. Tuu.. Meğerse ~eı 

binbaşı diye yüzbaşıya gitmişim ... 

Vecihe - Bitir artık,. Bitir 

Ali .. Koş mektubu getir ... Hiki· 

yene ondan sonra devam edersin. 

Hali aklına gelmedi mi bana söy· 

liyeceğin şey? .. 

Ali - Hayır t>fendim. .. Müm· 

künü yok akhma gelecek,. 

Vecihe - Y oo... Bu böyle 

olmaz.. Seninle işimiz var öyle 

ise .. Bu nekadar da•gınhk, unut

kanlık camın .. , 

Ali - Vallahi ne dalgınım, 

ne de unutk11n ... Amma lakin ka

famın içinde bir şey tutamıyo· 

rum ki... Yemekten başka her 

şeyi unutuyorum ... Yemeği de elim 

alışmış ta onun için pişiriveriyo· 

rum galiba .. Bak mutfağa girince 

aklımı fikrim yerinde.. Nereye ne 

koyduğumu, biliyorum .. Gel gö

relim .. Mutfaktan çıktım mı bende 

zihin arama.. Amma yemek pişi

rirken evelallah cin gibi hepsini 

bilirim .. 

Vecihe - Aşçıbaşı sus .. A·
tık dayanamıyacağ.m.. Bayılaca

ğım ... 

Vecihe - Senin aklına bir 
tey geleceği yok.,. Haydi git h 
mektubumu getir.. Yahut ben 

kendim aşağı iner, getirırim .. 

Ali - Oturun ayağınızı öpe

yim hanımefendi.. Siz zahmet et· 

meyin efendim.. Ben unutmam, 

şimdi getiririm... Meraklanı aym .. 

Baygınlık dediniz de aklıma bir 

hikaye daha geldi.. Bakın söyle· 

yim de .. 

Vecihe A A t k t - .. , r ı ye er ..• 

Haydi çık dışarı sersem... Sen ya 

kında kendini de unutacaksın 

galiba .. 

Ali - Azarlamaym efendim .. 

Vallahi ~klıma g~h;c;ek amma ne 
• 

vakit .. 

Vecihe -·Git mufakta düşü

nürsün.. Orada aklına gelirse he

men koşar gelir hana söylersin .• 

Ali - Evet efendim iyi söy

lediniz varayım bir mutfağa gi· 

deyim.. Hah... Mutfak.. hanıme

fendi.. Mutfak.. 

Vecihe - Ne.. Mutfakta ne
olmuş?. 

Ali - Aman Allabçığını. Ne 

söyliyeceğim aklıma gelıyor,. 

Hah.. Şimdi aklıma geldi .. Mut· 

fak .. 

Vecihe - Dur ... Dur baka· 

hm.. Dur... Yanık yanık bir şey 

kokuyor.. Duymuyor musun? 

Ali - Aman Allahım.. Şey

dir.... Külbastılardır.. Kalemleri 

ııksraya koymuştum da siz.o gel· 

miştim .. 

Vecihe - Ne için gelmiştin .. 

Bunu söylemek için mi? .. 

Ali - Evet.. Eyvahlar olsun 

Uikırdıya daldım da unutuverdim .. 

Gördünüz mü hepsi yandı... Anı

ma size söyliyeceğim şey de akiı-

m' geldi.. Hah evet.. 

Vecihe - Haydi söyle artık 

şimdi çıldıracağım 

Ali - Çıldırma m ef udim. 

İşte hanın efendi. Sofray bu}

run. Yeme t hazır 

Vecihe - ( Yere atı bir 

tarak yahut barda ın 
leyim.. Sonra bizim binbaşı be

nim yemeklerimi pek beğenmiş . 
Bana haber göndermiş .. Geldile . . 

- Seni hinhatı istiyor d~c...-

Ali - Aman.. Bayılm:ıym 

Sonra ben şaşırır.. Ne halt ede

ceğimi bilmem .. Sakın bayılmayın 1 
fol sersem kafir. 

yandı b~rbat oldu. 

se ) De

Kiil astlar 





Abdülhamit, Denilebilir Ki Bir 
Aspirinin Manyakıdır 

Bir Yeri Ağrısa, Bir Parça Üşüse Hemen Aspirin Yutuyordu 

NAKİLi ZiYA ŞAKIR 
Her hakkı nıah/uzdızr 
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Ahçıbaşı Veli babanın hasta 
neye yatırılmasına mecburi
yet hasıl olması, Abdülhamidi 
pek milkedder etti. Evvela buna 
razı olmak istemedi. Fakat son
ra, daha iyi bakılacağım doktor 
temin edince rıza gösterdi. 

- Bu adam bizim emektarı
mızdır. Kendisini hepimiz severiz. 
iyi olması için muaveneti de 
airgemeyi:z. 

Dedi. 
S Temmu'Z 917 

Gösterilen itinalara rağmen 
znallı Veli baba vefat etti... Za
ten böyle ölüm haberlerinden 
hiç hoşlanmıyan Abdülhamit, 
Veli baba gibi kendisine sadık 
bir bendesinin vefatına candan 
Ye ytlrekten teessilr gösterdi. 

- Melek gibi bir adamdı. 
Bize de çok hizmet etmişti. Allah 
taluiratını affetsin ... 

Derken sesi titriyor, gözlerin-
de, hakikt bir acının gölgesi 
görünüyordu. Cenazenin teçhiz 
YC tekfini için para vermekle 
beraber Rasim Beye de haber 
göndererek Y abya Ef. Dergahına 
defnedilmesini rica etti: 

- Bendeganımdan çoğu ora
dadır. Oda, kapıyoldaşlarmdan 
aynim asın, 

Dedi. 
Akşama kadar sıkıntılı bir 

gln geçirdi. Esasen hava da 
mcaktı. Akşama doğru bütün 
pencereleri açtırdı. Pencerenin 
önündeki koltuğa oturdu. Bir 
bardak limonata içti. 

4 Temmn'Z 917 

Dünki teessür ve bilhassa 
bava ceryanına maı·uz bir yerde 
oturarak bir bardak soğuk 
limonata içmek Abdillhamide 
dokunda. Gece, göğsiinde ve 
başında ağrılar peyda oldu, 
Kadınefendiler, telaşa dilşerek 
doktora haber göndermek iste
diler. Fakat o, buna mini ola-
rak nane ve tarçin suyunu biri
birine karıştırdı, içti. Ayni za
manda üç tane de aspirin alarak 
terledi. Bir de banyo yaptı. 
Rahatsızlığı vebamet kesbetmek 
istidadını haiz iken bunu kclayca 
atlattı. 

6 Temmus 917 

Abdülhamit bugün ( Kürt ) 
)erden bahsediyordu: 

- Gürcülerde de Kürtler gibi 
fena adaml~r çoktur. 

Dedikten sonra, Selfinikte, 
( Alatini ) köşkünde, bir gün 
Naciye Kadmefendi ile b~lkonda 
o · p konuşurlarken ağaçların 
arası .dan kendic:ıin~ iki kurşun 
atıldığını ve başının üstünden 
geçerek duvara saplanan bu 
kurşunlardan nasıl kurtulduğunu 
anlattı. 

8 temmuz 917 

Abdülhamit, tevliyet ve salaş
pur sipariş etmişti. Bulamamışlar. 
Buna, çok canı sıkıldı. 

l'l temmuz 917 

Dün gece düşman tayyareleri 

1 İstanbul üzerinde bir devir yap-

ı tıktan sonra, ( İstinye ) deki (Ya
vuz) la diğer gemiler üzerine 
bomba attılar. Bombanın şedit 
tarrakaları sarayda herkesi tethiş 
ettiği halde, garip değil mi, Abdül
hamidi uykudan bile uyandırmarfı. 
Bunu, sonradan haber aldıf, 
zaman, duymadığına pek memnun 
oldu. 

20 
21 Temmut. 917 

Bugün bayram.. Abdülhamit, 
her zamanki gibi kadmefendiler 
ile bayramlaştı. Diğer harem 
halkının tazimatını kabul etti. 
Yarın, yine sultanlar tebrike 
gelecek. Her tarafta hazırlık ya· 
pılıyor. Bayramdan bayrama sul
tanların saraya gelişi, buradakiler 
için fevkalade bir meserret tevlit 
ediyor. 

if.. 
Akşam, geç vakıt doktor 

Atıf Bey tebrike gelmişti. Ab
dülhamit, bermutat ayakta istik
bal ve samimi bir surette miisa
faba etti. Karşı kalŞıya oturarak 
cığara veı·di. Kahve söyledi ve 
sonra, doktorun istifsara batır 
etmesine şu sözlerle mukabele 

= 

gösterdi. 

- Ben, halime hamt ve şük
rediyorum. ( Ervat ve ezkir ) ile 
ibadat ve taat ile vaktimin çarça
buk geçtiğini görüyorum... Ola· 
bilir ki bazı zevat, benim için; 

- Aceba nasıl \•akıt geçi
riyor?. 

Diye merak edeı ler. Ben, (Şi
faziri şerif) okuyorum. ( delftili 
hayrat ) tan hatim indiriyorum. 

(erad}ım var, onunla meşgul oluyo
rum. Ve , btitün bunlardan sonra 
memleketin selametine dua edi
yorum. Beşeriyeti bir an evvel bu 

muharebe felaketinden kurtarması 
için cenahı hakka yalvariyorum •.• 
ElhamdüliHah, biz burada az çok 
aradığımızı bulabiliyoruz. Halbuki 
dışarıda halkın geçinmek husu
sunda birçok müşkülat çektiğini 
gazetelerden anlıyorum. işte bun
lara, çok müteessir oluyorum. 
ı..JUnlar da olmasa, hiçbir kederim, 
hiçbir şikayetim olmıyacak ... 

Dedi ve sonra sözlerini yine 
ahvali siyasiye ve harbiyeye çe
virdi. Muhtelif meseleler etra
fında bir saat kadar görüştü. 

( Arkuı var) 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
lf. ll-- )#a. 

Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
ALİ YEB; Fut bol oynıya

bilir miyim ? 
Sualinin ceva
bı daha ziyade 
sizi oynarken 
görecek olan 
bir spor mil· 
tehassısını ala
kadar eder. 

Tipiniz itiba· 
rile çevik ve 
atiksiniz, spo

ru da fazla a;eviyorsunuz, vücu
dünUze iyi bakbğımz ve yorulup 
terledikten sonra hasta olmamıya 
dikkat ettiğiniz takdirde arzusuna 
himmetle muvaffak olan herkes 
gibi günUn birinde siz de iyi bir 
fubolcü olabilirsiniz. 

• RÜSTEM B. ; Usul ve merasim 
kuJUdatile sı-

--ı lunhya düş· 
mek istemez. 
Kusur bul
maktan ziyade 
müsamaha ta
raftarıdır. Eğ
lenceyi ve 

• meclis kurup 
I ' sohbet etmeyi 

sever, sahur 
ve mütehammil değildir. Ace
leyi ihtiyllr eder, Çabuk alı
nır. Par .. yı arfa mütemayildir. 
Menfaatlerini yalnız nefsine has
retmek istemez, arkadaşla'rma 
karşı çiy hareket etmez. 

--------------------------Fotoğraf Tahlil Kuponunu 1 
11 inci Sayfamızda bulacaksın.z. --

DÜNDAR Ef.: Olduğu gibi 

sıkıntıya koyamaz. 

görün miye 
mütemayildir . 
Tarzı haya
tında sadelik 

ve tevazu var
dır. Menfeat· 
)erini sevmek
le beraber aza 

kanaat etme
sini de bilir. 
Kendisini pek 

• • MÜZAFFER Ef.: Atılgandır. 
Müca dele den 

lı c k' .. e mmez, muş-
kiliUa karşı 
mukavemet 
gösterme sini 
bilir. Sporu 
sever, rahatı

na fa:z1a düş
künlük gös
termez. Gözü 

pekçedir. İş
lerine hile, riya ve fesat karış
tırmaz. Daha ziyade açık ve tok 
sözlüdür. 

il 
106 NEDRET Hanım (Dercini 
istemiyor ) Salon hayat ve mua
şeretinde muvaffak olur. Usul ve 
merasime fazla ıiayetkfirdır. Hüs
nile mağrurdur. Kendi inden bah
sedilmesini takdir ve teveccüh 
görmesini, methedilmesini ister. 
Fazla ve derin düşünmez, işin 
zevahir kısrr.ına daha ziyade 
uyar. Parayı israfla sarfa müte
m:ıyildir. 

BİZİM 
·.. . . ,.,. __ ':. ... ·.. -· DAK 

Bugünün Romanı 

•• # ,• •• • """' • 

.· ""·· 
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Muhasebeci geldi. Bu saf ada
mın halinde, hicap ve teessür bir
birine kanşmış gibi idi. ilk 
evvel söze kendisi başladı : 

- Vallahi Kevser Hamm .. Biz 
sizden daha müteessiriz. Emin 
olunuz ki bütün arkadaşlar ... 

Derhal sözünü kestim, mlinfa
il bir vaziyet alarak : 

- Muhasebeci Bey, dedim. 
Bu meselenin bütün günahı, 
size aittir. Siz bu adamın sene
lerdenberi ahbabı. arkadaşı imiş
siniz. Tabii, bunun karısı olduğu
nu da bilirdiniz. Böyle bir şayia 
çıkar çıkmaz, beni bir köşeye 
çekerek ikaz edemez mi idiniz? .. 

- Hanım kızım; vallahi, bil
lahi, bunu yapmak istedim. Fa
kat daha bu meselele ortaya 
çıkmadan evvel Sait Bey beni 
odaşına çağırdı. - Eğer benim 
ailevi vaziyetim hakkında bir kim
seye harfıvahit söylersen ekme
ğinden olursun. 

dedi... lnsafet •kızım. Bu adamla
nn sözüne uyduk, yerimizden yur
dumuzdan olduk. Kalktık, bura
lara geldik. Bugün, altı can be
nim elime bakıyor.Malümya, ek
mek kavgası bu... Ne yapayım 
zorla vebal altında kaldım. Ku
sura bakma evladım. 

Dedi. Bu adamın, büyük bir 
saffetle söylediği bu sözlere 
inanmakla beraber, yine kalbimde 
bir ukte kaldı. 

- Pekala muhasebeci Bey; 
kadına kim haber v~rmiş. Sait Bey 
sizden şüphelenmedi mi? 

Diye sordum. Muhasebeci, 
Kemah hararetle buna da cevap 
verdi: 

- Allah razı olsun, mühendis 
Sami Beyden. Yoksa, mahvolu
yordum. 

Dedi. Ve sonra içini çeke 
çeke hikaye etti. 

Meğer, Vedat olacak müfsit, 
yazibaneden çekilir çekilmez, 
gitmiş, Sait Beyi tanıyanları ara
mış bulmuş. Bunun Y ozgatta 
karısı olduğunu öğrenmiş. O 
mektubu yazmış, göndermiş. 
Birkaç gün sonra mühendis Sa
mi Beye tesadüf etmiş. 

- Onlardan öyle bir intikam 
alacağım ki, hepinizin de, par
mağı ağzında kalacak. 

Demiş. Kadının geldiği gün 
Sait Bey muhasebeciyi odasına 
çağırmış: 

- Bu iş senden oldu. Ken
dine başka yerde iş bul. 

Demiş. Muhasebeci bu sözleri 
duyar duymaz adeta nüzül 
isabet ediyormuş. Mühendisle
rin odasına gelip le bu işi 

Anlatır anlatmaz, hemen Sami 
B. Vedadın sözlerini habrlamış. 
Koşmuş, Sait Beye anlatmış. Bu 
suretle muhasebecinin masum ol
olduğunu ispat ederek işin önü
nü almış. 

Muhasebeci, bunları anlattık

tan sonra, tamamen korkusunu 
gösteren bir vaziyetle: 

Doğrusunu söyleyim mi 
hnnım kızım; artık bu nıeseleden 
okdar korkar oldum ki, senin 
mektubunu alır almaz, hemen 
koştum, Sait Beye gösterdim. 

(-Ne enJ..İr buyrulur?) Detlım. 
(- Durma, git.. Benden se a:n 

götür. Zaten nasıl ols.ı ben hlı 
kadmı terk edeceğim. Beni n sö
züm, söz. Sakın o da sözünde 1 

caymasın.) Dedi İşte bende oldu
ğu gibi söylüyorum hamın k zım 

Dedi. Muhasebecinin bu söz· 
lerine gülerek cevap verdim: 

- Muhasebeci Bey, s'zde 
Sait Beye selam sÖ} leyin iz. Yoz
gat dağ]arından ğclipte baua 
mükemmel bir ders verdiği için 
kendisine miiteşekldrim. 

Fakat şundan emin olsun H 
sokakla burun buruna gelsek 
bile artık öyle bir adam tanımı
yorum. Değil ismini, çehresinin 
şeklini bile ebediyen hafızamdan 
sildim.. Şimdi sizi buru.ya lrnclnr 
yormaktan maksadım ... 

Kalktım, dolaptaki küçük çek
mecenin içinde duran, nişan yü· 
züğü ile zarf içindeki iki yüz. 
lirayı aldım. Muhasebeciye teslim 
ederek: 

- Bunları kendisine feslim 
ediniz. Sizden makbuz almıya 
bile lüzum görmüyorum. Ne 
kadar temiz bir adam olduğu

nuzu biliyorum. 
Dedim. 

""' Muhasebeci gittil<ten sonra 
annem sordu: 

- Zarfın içinde ne vardı? .. 
- iki yüz lira. 
- lki yüz liramı? .. Ne parası 

bu?. 
Anlattım. Annem sonuna ka

dar diniedikten sonra, derin de
rin yiizüme baktı. Gözlerinin içi 
sevinçle dolarak : 

- Aferin Kevser, bütiin kn
bahallarını affettim. 

Dedi. 

28 Tcı;rini .. ı; •c-1 ""'8 

İşte bugünle t nm iki a : 
İstanbul sokak!armda sürüm s ·aı 
sürünüyorum. Ne beııd.... ha! v 
mecal kalmıştı, ucde zav.!l'ı ıs

karpinlerimde topuk... Her 1n 
sabahları biraz ekmek ze fn 
yedikten soma sokağ fırl y r
dum. 

Tophaneden Tiinele, Tünel 'en 
de bankalara kadar bütün i .ın
lardaki müesseselere birer kerre 
baş vurduktan sonra Bbvaziçi 
iskelelerinin tevakkuf mahalline 
geliyor ve orada ~ir saat kadar 
mola veriyordum. işte o z:ıman 
zavallı topuklarım zong zong 
sızlıyor, karnımdaki solucanlar 
hep birden baş kaldır<'rak: 

- Açız ... 
(Arkası var ) 

( Si11e11ıa Ve 1~LJalro~J 
ALKAZAR 
ALl:.MDAR 
ARTiSTiK 

ASRı 

1:.LHAMR\. 

ElUV Al.. 

Gl.ORYA 

HlLAL 

- lııta tul • okııklarmJ ı 
- I<aç:ıkçıl r 

- Mrn. Dub uri 

- Kı:ın ı k~prti 

- Giıl" ı; ı 'c 

- Göl C hcnncmi 

- Çılgın dul 

- Serstri camba:r. 

KEMAL B. - Vo:g.ı s:ıhllleriıı :f • 

MAJIK - Hicran 
M-LfıK - Kadınlnr vulc:ıtı 

ULU - Anny ~oför 
Ot-ERA - Moskova çocukları 
SIK - Par':.l! K:ıh'c : 
Kadı?,öy ~ürcyy:ı - B::yük ihtira'! 
U::ıKÜDAR HALI:: - DU:r.tı:ıban H slıbaL ık 

Bağdatta. 
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HAiNLERiN İÇ YÜZO ~~ 
Yüz EllilikJerNasıl Gi ... ·ıer, Ne Y apblar 
SôVOŞOP DôVOŞMEDEN DOYDUKLARI 

VAKiT MOSAHABE UMUMILEŞIYORDU 
. 
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Bet lel'leri, pespaye terdl
manı etekler gibi selimlacfı ye 
koğuşa cllndller. Mlaara •e Ro
manyaya ayn ye mtimtaz bir 
kafile laahlle gitmekten birkaç 
t6rlll • ı ııfaat umuyorlardı. Bir 
kere Yapurcla kalabalık olmı:ta-r 
caktı ve bu sayede ambara 
d&şmekten kurtulacaklarclL Sonra 
gidilecek yerde lbtlr kafile p
linciye kadar mevki, mesnet ve 

Pehlivan Kadri hazan 
hayıflanırdı : 

"- Ah, derdi, sulh 
konferansına ben gitme
liydim. Vallam Karpma 
çıkan diplomatlan, be
nim tek ~uyruk horozun 
hindli pehlivana yaptığı 
gibi bir yan vuruşla hur
dahaş ederdim.,, 

1 
Refi Cevachn .azleri eberiJa 

kqat hilelerbie taall6k ederdi. 
Kıliçtan bakanp ve pokere ka· 
dar batla kljıt oyunlarmda kaç 
tDrlll Ye ile t&rl6 hile ,..palaca
~ telm telgraf mucidinin de 
o ıerefli icat &alncle belki bisse
demediii, heyecanlı bir zevk ile 
anlabnh. Sazan laileklrlddan ha· 
yalen olsun )'afamaktan okaclar 
vecde dltercli ki kendini tuta• 
much, fll telcilde İlkler llJlerdi: 

tahsisat temin edeceklerdi 1 
Ba 1ebeple eevinç içinde idi

ler, biribirlerini teb~ ediyarda
lar. Hele z.,.elAbidin eoikoaa 
inşiraha bpalmfb, tefeüller ya

- Bende kıleptOlll8lli ardır. Bir 
dllkkAna, bir mağuayij bir lo
kantaya batta bir doll evine 

demesile de pehlivan aeaiDi ke- ıitsem mutlaka bir fe1 .. ınrım. 
serdi. C Arkua Mr) 

pıyorcla: 
- iyi bqhyan İf, diyorcla, 

iyi biter. T •clmamn bize yu 
olUfU ı.,... allmetidir. Girecek-

Deliler Ve Sinirliler 
Evlenmesinler Mi? 

liniz ki yolcalaiummda llilWde- (Jlat tarafı ı lnel ..,W.) 
tea ve ._. .-Wefit olac:ai& .. AJJWA ve mi....,_ Mla-

Kofata geldikleri 'Vakit nete- byorum. Bir anda ben doktoran 
leriai Akladılar, kayitaiz bir çeh- ,... ....... clelif, •lfterİIİ 
re takındılar ve flyle bir teblii olacak halde idim ve 3arip bir 
~ tarztla IİDİrlenmiftiın. Bu telkin 

I! -.. Cet.el tetkik Olmlacak, nereden geliyor? H&ll tablil et-
belki de payatalatlan• glnderile- mecHm ve hayretteyim. 
cek. Netice bilahare bUclirilecek. lf 
Şimdilik intizar! Mazhar Osman B. 16tfetti, 

• dylecll: 
....... ... - um.11 ·~ ... • ...... 

nnın evleamelerhie, hele çocuk 
.. yab, biribiriııe 111.....,.. yapmalarına beaı de taraftar 
ayaklılana av'neli lmrll giW dejilim. Hele irsiyet yllkl fazla 
Üİllll lunltalar iPade IC°~ ise hasta hiç evlenmemelidir. 
ICimaeniD ld•ıı17mr,et Vakıl irsiyet nazariyesi hlll ml-
werdiji yokta. hele ~et "~ ' nakqa halindedir. Alal ......... 
itimat denilen ae•918 serresı J larımn ana babadan çocuta 
hu avseler arasında 8n'eut ... geçtiii .a.bet bir iddia delildir, 
jilcli. En samimi gariblenler, ye1t- zaten fende kaç py mllapet ve 
diğerine kin besliyorlardı ve bt'idir? Alb yedi baba aonra 
fırsat buldukça ela bafkalarma iırlll teJirleria ......U• ~bol-
l»u kinlerini ifşa ediyotlarc:h. dutunu ılyliyenler, abiııl iddia 

S6v6fmeden davt1şmede11 yo- edenler ve baza Amerikalılar gibi, 
nılduldan vakit' umumi musahabe irai -amillere verilen ehemmiyeti 

_:..ı • Lırdı. Sırf kendi fazla bulanlar var. Ne oluna 
seuıuuen arıyor • • olSUD, hlt. kut vetli ibtimalleri 
maSallarmı anlatmak ıçm böyle dikkate almak mecburiyetiadeyiz. 
bir aobbete mllsaade eden peh- Akıl hastalarında irsi~t yl-
livan Kadri, ekseriya trq hakkmı kil :&aman zaman fazla ohır. 
nefsine hasrederdi ve bir ıi\ril Marad tohumun bu devrelerde 
palava •YUl'lll'da. O, ahanda irsen intikali ihtimaB fdlachr. 
etleri bulaamachtnu ve Selnlam Bu devrelerde evfenmek, bele 
Parilmln klmesinden ı~I çocuk J•PQMlk doğru olmaz. 
Wa bir yemin ile temin ettiii lıoro.. Rattı, bazı hatalarda )111Durta• 

Hi Arj tind F hldan " cenumelefi taWp ede-

Şimdiye kadar akıl M'hhlı
laruldan bahaettim. Sinir huta
laıma gelince, bUDlann e.a.me
lerinde umumiyetle ıaa.hlar yok· 
tur; hattı, birÇok linfr hatala· 
nnda izdivaem faydua glrllmiif
tlr. Dediiiniz gibi ... ,,...._ 
nmn evlenmelerine toptaa ..W 
olunak ekseriyet bekar: kalar. 
Yalnız. •• Sinir ~' marazi 
devrelerde evlenmeaıeli. biraz 
l>ekleme&4ir1er. Çilnl&f Wlvacm 
ilk ~ lalra kocadan bi
l'İDİll llnirli, fazla ilkeli Yeya 
fazla malmm oım.. anem. 
ahengini ft T:! bosahilir. .. . . . . 

Bar de, lmil" hıetamnın 
evlenmesi, çoealdan fçia iyi de
lildir. Bu ~ ifrat derecede, 

ıayritabl dencede ..... doiahilir 
....... o-.. Bey, beya

Dabm bitirdikten IOlll'a ,..._. 
baktı: 

- ~ zaı"'ınız. eledi. 

,aztl-;,8n ve~den ~= 
cleill mi? 

Hila bana dikkatle baktığım 
hiuettim. Mesleki itiyadmm se ... 
kile bcacle de 1Darazl ipretler 
aradığı muhakb.ktı. hatta... bul
duğu da muhaldcakl 

lanma ntten, an en, en- rek ıun'I bir akamet elde .cı.. 
landiyaclan getirilmiş horoz- yorlar. Gu··n D~ayınca 
laıla -pbklan muzaffer gürqle- Fakat, erken bmaama ..su "o~• 1 

.. ...... Fiıati •• "" ...:ki!....! 7• Kı. 

Bu Akşam Radyoda Neler 
Dinliyeceksiniz 

3 Mart 932 · Pe~embı 1 ..._ - '4Hl JDetre, 1s lıtlova~) 
• Y 20 .Ual •tlilki, -45- S.. Karla tı• 

latanbul (1200 metre, S kilovat) - t • ndan nakit. 
18 ,.....,ofen, 19,S bİrillei "'•ra aa... • ya P, u - (t8I metre, 120 ktloT ~ 
turia, 20,S 1"9mefon, ajaaa, 11 ildacl •I' . 
kuım alaturka, 22 orkeatra. 20,lS keman k•aert, 20,4S orkeatra. 

;iei'nerı - ('l76 metre, 75 kilo- Viyana - (517 metre, 20 kllovdt) 
•at) 2t danı peesi, 21,10 DaıpabH· 20,40 ~ftanm hicliaeferi, 21,10 Hayd~ 
kum 1eadet, radyo hikiye.i. den bir parça. 22,15 akpm komerı. 

Brlno - (341 metre, 36 ki1oYat) Pqte - (SSI metre, 23 kilovat) 
20 konser, 22,55 Çek l•tuyonlann- 20 Elısabet Sandor• prkı lıoueri, 
dan nakiL 22,20 .. _ Dil L..- '"20 t .. 
Mlhlalıer- ~metre, 7S kilovat, .. car 18 praaı, ....,. an 

19,45 haf f kamer, 20,30 edebi mu• go oabatrau. 
Ahabe, 21,30 Zaide iımlnde, fark V ...... a- (1411 metre, l~ kfJo-
haratuadaa t.his IU komedi. Ht) 11,SS ..........., 19,45 radJo ga-

Bftrq - (394 metre, 16 kflo .. t) ze\esi, 20,15 akfam kouerl 21,25 
20 tarkı kouerl, 2~20 senfoni, 20,SO komecl, 22,10 gramofon. 
mu•ltabe 21,10 MrdonL 8 lin _ (1635 metre 7S ki!oYat) 

Belgrat - (429 metre, 2,S kilu- er . ' oli . 
vat) 20 doktoran tanlveleii, 20,30 20,45 Kolc;ayadan nakd, 22,lS P ıtı• N......... baMrlefi. 

Dikkat: Derc:etmelte olclutumaz pi'opamların AYrUpa:J.a alt 
olan kumı -.uatl Awupa •atine fGre tanalm _.lmlftlr. 
imi.pal saatine tatbilo için Avrupacla ... t (12) oldaj'a 
aman lıtanbulda (l) • relcliti faraeclllmelicli. 

iftihuıdık ve kaYYetaizlik halihnda bayllr 
W4e ft t•iri slrllenı 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. H~r eczanede 

• 

llEftSOgıı lllJllL Ltd 
Tel. 21128 YEDIKULE 

YON PAMUK 
ISTANBUL Tel 21128 

F L O Ş iplikle 

6ogar ... , Boyar Büker Kasarlar 

Parlabr ~ eder) 

Grizet yapar. 

6iilcer 
6opua 

Pamuk ipek w tün Bezleri 
BOYAR KASARLAR OTOLIR GBNlşLEmt 

Menrıcat .,. Trikotaj Fal>......_ lllım u olaa aolaıenlan 

SANTRAL TAMAMLAR. 

Himayeyi s A N TR A L dan arayın& 

ZA YI - lçmde, phsıma ait l ZA YI - $lleymaniye ker-
1enetler bulUlian beaap defterimi ilk p~esinden aldıiam askerlik· Be.J... Betiad icra daiı:etiDcle len ~a Yelikaw zayi ~t~~· 
.._,.. WdP, . .ıerken zaJi Y..... alacajmadan eakiamm 
Mthili ...-.r-.~ " 9eaetl• lıllkml yoktur. 
ldaiaftma ~myacajlDtla ıc-kapı .Cift~..._ •bk 19 
Wanlaım • aclreee ptir- ~ ojlu llilalr 311 
dikleri ........... edilecell 

'!:.:=·K .. ılr&lulpt8We5NO.• so N POSTA 
............ ..,,. NG All Oabqa 

ri ballandıra ballandıra anlatır- laastalıkl.rm laacl devrelerliade V\lt wnu• u 

kea blrcleabire bahsi degiftirirdi: evlenmek fena ile de, mhmin Sllfıulet Ktltiipaaeai Slllnld Klll,..esi 

- Ah, derdi, ıalh konferan- devr~lerinde zararmchr. Baaua Kirahk Sinema Acıklı Bir ---
... hea gitlneliydim? Vallalal ıibi hutalıim Wütata .... 
ıw,... çıkan diplomatlari ı.e- izdivaca miiBait devreler varc:lar. la:mlr'cle Birlacl Kor••u kala Serguz.. ~t 

bor tfia1R ·•·----------.. maruf..._,._ aiaemuı ldrahktar. -y • tel kayrak ~ 11 
Amr edelerin ı.t.aw &e,otia Leon Toloatoy 

pehhma yapbil pi bir )'1111 ,.o1oı1-ı 'IWtlill Kıııpı»nıı pomta btuw "• 2m'l mlwa-.tlerL ~-&.. : a\ ciltlı...ı 71 Kr. "'8fla harduHt ederdim. EJdi. ~-V l"AIU "Ut ... 

ha ye mabaDiba elerler amma siz T'ablatllllal .,,..._. a.t·,tl'9••• ı .. - .. Şayaaı dikk•t~-• T A j S 
Maim kadrimi bilmediniz, liyase- ......... 5 alet u,_ ·• ...,.. L!- teklif 
ti ...n•-ı.~ -Xzibıiize b-1--..,-- uu Anatol F: ...... ,-----.... •"' ~- aut• ıtıader&lb. Jtoto.tPm:at• ••ı• ...... 
chmal _...... .. w. ..... Yalnlz 15 kurut ıanderiniı. Fıati: 100. ciltlili 125 Kr. 

Pehlivan Efendiyi ancak Refi · 14ukabiliuc:le Reiaidlmhqr Hz. -~ Nepiyab 
,,. ___ ·t suıturabilirdi. Çihıki cmla· 
'-'CYil Din tabii blJiildiikte, -··ı- .. t ' ... 1'18 mllnasebeti, bozacı ile mey.. ••m.. -1•• ı_.a_ &· b.. · -L--• u..AA 
hanecinin alika11na benzerdL veya •a•'•· ! IUll'&De U' u.st ponnneriai Emniyet Sandıtı 111.tirlltGn.dea: 
llôaiııden biri davaa oldakça elde edeceksiniz. Tiirkiyenin Aksaray Namık Kemal Mddeıi ea-

Haa.ıt ı..alleda bilamum RicaliAliye 'portre- ~a mahal ealnde 10 numarab •&r1 de behemehal pbitiiii CM• ı leıinin fiatleri clabi aynidir. cllkkAada Ahmet Şevket Bey 14 tq. 
~de ederdi. Bu sebeple kar· Poata ____ ..:ı: vukariJd beclele nDie•vel 931 tarihinde San&lığlmua 
lllıldı bir nezaket taşıyorlardı. Peh Foto al .a JM ~.,. ,_ hwaitılt' para iç"n ver len 24774 nu• 
lhan, •yeter atabey biraz da hiz dahildir.. FOT.O f.RANS mu•._.,. bP-ttillıai ..,.._.... 
"'8e6m 1 ,. Dedi ~~ C,.gt.; illdllea,..... Ne. 1'11 e.,~ Y•ıwıl ••--•tiadea ,...Jel....., ...._ 
'Njaifa. Om* ·~Dl 'Lırdf. Jl.:im;liİİ.;;Iİİiılİimİİlıİllİİıil_m __ fw.••--------dÇ•I oİmı7acajı LiD olaaur. 

~· IS.- 27Nu. 
• • ,A, 14N • 
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___ ,_ 

Gelen enak sari ftril :a .. 
DiaJarclan ...... ,.t ua aı. 

Ce•a• içia aeldwplara ' ........ , 
pul illvHi lhmdır. 

Adrea tlet"4tltil ..... ı (lt) kur t ~ •r 

S.. Posta Matbu•• 

~h Ali &sem. Se ... ~ 

Nef'iJM llii4Wiı Selim a.... 
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